




ترایز اعد و  ياه  هزومآ رد  جع )  ) يدهملا حلاص ابا تخانش 

: هدنسیون

عفرا مظاک 

: یپاچ رشان 

یناشاک ضیف 

: یلاتیجید رشان 
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ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  9تخانش 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

( جع  ) ماما اب  هطبار  نخس  19شیپ 

: هنیزگ 22نیرتهب 

(: جع  ) ترضح رادید  26ناکما 

: رادید طابترا و  یسانش  27بیسآ 

: نیمک رد  29نمشد 

: دهع 31ياعد 

رادید تساوخرد  دهع  35ياعد 

هزات تایح  اهرهش و  36ینادابآ 

هلضاف هنیدم  40ققحت 

نینموم جرف  تما و  يداه  یهلا و  42رون 

روهظ عقوت  هعمج و  43زور 

تمارک اب  نادنزرف  زا  48میرک 

نامزلا بحاص  ترضح  هب  66هثاغتسا 

ادخ نید  هدننک ي  68رهاظ 

نارق ماکحا  69هدنزومآ ي 

نیمز هدننک ي  71كاپ 

رتسگ 73تلادع 

نینموم شخب  74تزع 

نارگمتس هدننک ي  76بوکرس 

تسا يداه  ناهج  همه  تعسو  هب  78وا 
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: سی لآ  86ترایز 

یهلا تایآ  نیبم  هدننک و  88توعد 

ادخ نید  نابهگن  هللا و  90باب 

تایآ دوصقم  هدننک  وگزاب  92یلات و 

هللا 93هیقب 

دوش شوماخ  تساوخن  ادخ  هک  98يرون 

( جع  ) ترضح رمع  100لوط 

وا رکذ  101دای و 

شتموکح ندش  یناهج  تساهتما و  همه  يارب  یهلا  هدعو  106وا 

دریگ یم  ماجنا  وا  تسد  هب  تدحو  هملک و  116قافتا 

هعمج زور  لامعا  رد  رگید  117ییاعد 

تسا بعر  هب  روصنم  مالسلا  هیلع  117ماما 

تسا همیرک  تلود  فادها  زا  122لادتعا 

دنوش یم  قحلم  ترضح  نآ  هب  126شناوریپ 

( جع ) ترضح روهشم  تاولص  129اعد و 

ترضح روهشم  تاولص  130اعد و 

حاتتفا 132ياعد 

ءادفلا هل  یحور  رما  135یلو 

رون هروس  هیآ 55  قادصم  نیمز و  يور  ادخ  137هفیلخ 

( جع  ) ترضح همیرک  140تلود 

نارگمتس متس و  دوجو  زا  نیمز  145يزاسکاپ 

مالسا ماکحا  هرابود  145ایحا 

هعماج تاقبط  مامت  يارب  هافر  داجیا  يداصتقا و  146لوحت 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هلیسو  هب  اعد  154تباجتسا 

تسنادنمدرد ياه  هنیس  يافش  156وا 

میرب تیاکش  ادخ  هب  راوگرزب  نآ  تبیغ  160زا 
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: اروشاع 164ترایز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  166یهاونوخ 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تراثل  ای  167راعش 

بادرس رگید  167ياعد 

مالسلا هیلع  ماما  169ملع 

تسا هللا  هملک  182وا 

اهدیشروخ 183دیشروخ 

نید همشچ  نیمز و  يور  185يدهم 

ادخ 189هجو 

( جع ) يدهملا حلاصابا  تونق  191ياعد 

تفرعم 198ياعد 

وا تسدب  نآرق  205ءایحا 

وا تکرب  هب  هدرم  ياهلد  206ءایحا 

ترضح نآ  هرابرد ي  رگید  209یترایز 

لامعا یلوبق  ببس  وا  211تیالو 

: هبدن 223ياعد 

؟ دراد تنوکس  اجک  224اقآ 

؟ دراد دنزرف  نز و  225ایآ 

تیالو تمعن  ای  هنیرید  227تمعن 

وا اب  یقالت  ندیسر و  232هار 

تسوا هب  234یبایهار 

تسا هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  روآدای  234وا 

تسام توق  هیام  هانپ و  236وا 

تسا هدرک  ام  قح  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  ییاعد  238نیرتعماج 

نموم هحلسا ي  243اعد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  باون  252ترایز 
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دیعس نب  254نامثع 

نامثع نب  دمحم  256رفعجوبا 

یتخبون حور  نب  257نیسح 

يرمس دمحم  نب  258یلع 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  رهطم  مرح  رد  جع ) ) رصع ماما  262ترایز 

تسانعم هچ  هب  نارقلا  263کیرش 

ناینج ناسنا و  265ماما 

نابعش همین  بش  267ترایز 

نابعش همین  272دولوم 

( جع ) ترضح روهظ  كرد  273تساوخرد 

رهظ زامن  زا  دعب  ترضح  روهظ  يارب  278اعد 

زکرم 285هرابرد 
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ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  تخانش 

باتک تاصخشم 

 - 1323 مظاک ، عفرا ، هسانشرس : 

.عفرا مظاک  فلوم  ترایز / اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  تخانش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 یناشاک ، ضیف  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  272 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 2-147-403-964-978:  20000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 - .ق 255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

.اعد ياه  باتک  .ق --  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

.اهاعد عوضوم : 

4ش9 1386 فلا /BP51 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/959 ییوید :  يدنب  هدر 

1151662 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 
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( جع ) يدهملا حلاصابا  تخانش 

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد 

عفرا مظاک  دیس  فلوم :

5 ص :
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( جع  ) ماما اب  هطبار  نخس  شیپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( جع  ) ماما اب  هطبار 

(1) َنوِحلُفت » مُکَّلََعل  هللا  وُقَّتا  اوِطبار و  اوِرباَص و  اُوِربصا َو  اونَمآ  نیِّذلا  اهُّیَا  ای  »

.دیوش راگتسر  دیاش  دیسرتب  ادخ  زا  دینک و  رارقرب  هطبار  دیزرو و  تابث  دینک و  يروبص  دیراد ، نامیا  هک  امش 

: دومرف قوف  هیآ  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 

(2) مُکِمامِِال » اوُِطبار  مُِکنیِد َو  یلَع  اوُِرباص  مُِکِبئاصَم َو  یلَع  اوُِربصا  »

.دینک رارقرب  هطبار  دوخ  ماما  اب  دیشاب و  رادیاپ  ادخ  نید  رد  دینک و  ربص  اه  تبیصم  رد 

یتارایز اهاعد و  ياهزارف  نیماـضم و  هب  هجوت  هلمج  زا  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياـه  هار  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  هطبار  يرارقرب  يارب 
.تسا هدیسر  ام  تسد  هب  مالسلا  مهیلع  لآ  دمحم و  قیرط  زا  هک  تسا 

هب طوبرم  روهشم  ریغ  روهشم و  ياهترایز  اهاعد و  هب  يرتشیب  تقد  هادف  انحورا  رـصع  یلو  ترـضح  هب  نادنمتدارا  ناتـسود و  رگا 
تفای تارایز  اهاعد و  نیمه  رد  هیلع  هللا  مالـس  نامیالوم  تخانـش  رد  تارابع  نیماضم و  نیرتیلاع  دید  دنهاوخ  دنیامن ، یمارگ  نآ 

.دوش یم 

11 ص :

نارمع 200 لآ  - 1
صاصتخا ص 142 - 2
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.تیلهاج گرم  هب  ندرم  رفک و  اب  يواسم  نآ  هب  یتوافت  یب  تسا و  فیلکت  کی  یسانش  ماما 

(1) ًهَِّیلِهاج » ًهتیِم  َتام  ُهَماِما  ُفرعَی  َوُه ال  َتام َو  نَم   : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هکنانچ 

.تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتخانشن  ار  دوخ  ماما  دریمب و  هک  ره 

زین اهنآ  دننکیم  تعیب  فسوی  نب  جاجح  لثم  اب  دنوریمن و  لوسر  ادخ و  هدش  بوصنم  موصعم و  ماما  غارس  یضعب  هک  تسا  بلاج 
.دنتخانشن ار  دوخ  نامز  ماما  ننوچ  نراد  تیلهاج  گرم 

هیلع یلع  اب  تعیب  زا  رمع  نب  هللادـبع  : » دـنک یم  لقن  دلج 13 ص242  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  یبلطم  نیا 
« .درب رس  هب  ماما  یب  ار  بش  نآ  ادابم  ات  دیبوک  ار  جاجح  هناخ  رد  هنابش  کلملادبع  اب  تعیب  يارب  یلو  دز  زاب  رس  مالسلا 

گرم هب  دریمب  ییاوشیپ  ماما و  نتشاد  نودب  هک  ره  دومرف : هک  دوب  هدرک  تیاور  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  وا  هک  دوب  ور  نیا  زا 
نیمه هب  ار  تتـسد  تعیب  يارب  تفگ : دروا و  نوریب  رتسب  زا  ار  ياپ  هک  درمـش  راوخ  ریقح و  ار  وا  نانچ  جاجح  .تسا  هدرم  یلهاج 

! نزب

12 ص :

راحب ج23 ص88 - 1
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نید ادخ و  هب  ندیسر  هار  اهیبوخ و  همه  هشیر  ترضح  نآ  دوجو  هک  اریز  دراد  يدایز  ياه  هرهب  عفانم و  جع )  ) نامز ماما  تخانش 
.تسا هلا  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نتخانشن  نتخانش و  دمایپ 

(1)« ًاِرفاَک َناَک  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ًانِمْؤُمَناَک َو  ُهَفَرَع  ْنَمَف  ِهِْقلَخ  َْنَیب  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  َْنَیب  ٌمَلَع  ُماَمِْإلا  »

.رفاک دوش  شرکنم  هک  ره  تسا و  نموم  دسانشب  ار  وا  هکره  تسوا ، ناگدیرفآ  لجوزع و  دنوادخس  نایم  يامنهار  ماما 

زا شـسرپ  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  صاخ  روط  هب  ءادـفلا  هل  یحور  يدـهم  ترـضح  تخانـش  هراـبرد ي 
ًهتیِم َتام  ُْهفرعَی  َملو  َتام  نَم  يدَعب ،  ُهّجُحلاو  ُمامإلا  وُهو  ٌدّـمحم ،  ِیْنبا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هنوگنیا  ناشیا  زا  دـعب  ماما  تجح و 

ِمالْعألا یلإ  ُرُظنأ  ّینأَکف  ُجُرخَی  ُّمث  َنوتاّقَولا ،  اهیف  ُبِذْـکَیو  َنولِطبُملا ،  اهیف  ُِکلْهَیو  َنولهاجلا ،  اهیف  ُراحَی  ًهبیَغ  َهل  ّنإ  اَـمأ  ًهّیلهاـج . 
(2)« ِهفوکلا ِفجَِنب  ِهِسأر  َقوف  ُقِفَْخت  ِضِیبلا 

.تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  وا  دریمب و  هک  ره  نم ، زا  سپ  تجح  ماما و  تسوا  دمحم ، مدنزرف 

یناسک .دنتفا  يدوبان  هب  نایارگ  لطاب  دنوش و  هتشگرس  نآ  هرابرد ي  نالهاج  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  هک  دینادب 

13 ص :

راحب ج 23 ص 32 - 1
راحب ج 51 ص 65 - 2
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رد هک  مینیبیم  ار  دیفـس  ياهمچرپ  ییوگ  دـنک  یم  روهظ  تبیغ ، نآ  زا  سپ  .دـنیوگ  غورد  دـننک  نییعت  ناـمز  وا ) روهظ  يارب   ) هک
.دنزازتها رد  وا  رس  زارفرب  هفوک  فجن 

: هنیزگ نیرتهب 

هب ترایز  اعد و  رد  هک  تسا  ییاهباطخ  قیمع  قیقد و  هعلاطم  نتفر و  ورف  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تخانش  هنیزگ  نیرتهب  نیرتناسآ و 
.میراد نینزان  نآ 

هک ییاهترایز  اهاعد و  يدـج  میمـصت  عطاق و  هدارا ي  کی  اب  دـیا  هدوب  تواـفت  یب  دنمـشزرا  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  نونکاـت  رگا 
دید دیهاوخ  .دییامن  اهنآ  ردقنارگ  میهافم  انعم و  هب  هجوت  هک  توافت  نیا  اب  دینک ، یناوخ  هرابود  دیا  هدـناوخ  یمارگ  نآ  یهرابرد 

نوزفا راوـگرزب  نآ  ماـقم  تلزنم و  هب  امـش  یهاـگآ  تفرعم و  دوـش و  یم  نشور  شیپ  زا  شیب  زیزع  نآ  تیـالو  روـن  هب  ناـتلد  هک 
.دش دهاوخ 

يرکف و فرظ  هزادـنا  هب  هرخـالاب  دـشاب  مورحم  وا  تخانـش  زا  دـشاب و  هادـف  اـنحور  هللا  هیقب  ترـضح  بلاـط  یـسک  تـسا  لاـحم 
.تخانش دهاوخ  ار  اقآ  شلد  شیاجنگ 

ای نآ  مامت  هب  دشاب  يزیچ  يوجتسج  رد  هک  یسک  مکحلاررغ ، ُهَضَعب »  وَا  َُهلان  ًائیَش  َبَلَط  نَم  دومرف « : مالسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما 
.دسر یم  نآ  زا  يرادقم 
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.دوب دهاوخن  رمث  یب  ام  شالت  نیاربانب  دشاب ، هیلع  هللا  مالس  يدهملا  حلاص  ابا  تخانش  ام  هدشمگ  هک  تسا  نآ  مهم 

، هدرک ناشیا  زا  هک  یتساوخرد  ربارب  رد  میهاربا  نب  دمحا  هب  جع )  ) رـصع ماما  صاخ  بیان  نیمود  نامثع  دمحم ب  بانج  شرافس 
(1) ِهَرایِّزلِاب » ِهَیِلا  هَّجََوت  : » تسا نیا 

.امن هجوت  دشاب ) هبدن  ترایز  اعد و  ارهاظ   ) ترایز نیا  هلیسو  هب  ترضح  يوس  هب 

نآ هب  طابترا  هک  تارایز  اهاعد و  هلیسو  هب  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  ءادفلا  هل  یحور  نامیالوم  صاخ  بیان  شرافـس  نایب و  نیا  زا 
هللا هیقب  ترـضح  فرط  هب  ار  دوخ  نطاب  بلفق و  دربب و  یپ  ترـضح  تلزنم آ « ماقم و  هب  يدـح  ات  دـناوت  یم  ناـسنا  دراد ، یمارگ 

.دیامن بذج  بلج و  مالسلا  هیلع 

دراد رظن  ریز  ار  ام  جع ) ) نامز ماما  هک  مینک  رواب 

زا ار  دوخ   ) مالـسلا هیلع  ماما  دـندوب ، دـما  تفر و  لاح  رد  مدرم  مدـش و  دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  دـیوگ : یم  ریـصبوبا 
: دندومرف نم  هب  دندومن  بیاغ  مدرم  ناگدید 

یم يدـید ؟ ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ایآ  هک  مدرک  لاوئـس  وا  زا  مدرک و  تاقالم  سک  ره  اب  نم  دـننیب ؟ یم  ارم  اـیآ  سرپب  مدرم  زا 
نوراهوبا مان  هب  انیبان  يدرف  ات  هن ، تفگ :
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باوج رد  نوراهوبا  يدید ؟ ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ایآ  متفگ : وا  هب  .نک  لاوئـس  درم  نیا  زا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .دش  دراو 
؟ دنا هداتسیان  اجیا  ناشیا  رگم  تفگ :

؟ يدش هاگآ  بلطم  نیا  زا  اجک  زا  وت  مدرک  لاوئس  وا  زا  تفگ : ریصبوبا 

.راکشآ تسا  يرون  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  لاح  منکن و  ادیپ  یهاگآ  ملع و  نآ  هب  هنوگچ  تفگ : نوراهوبا 

: تفگ وا  تسا ؟ هنوگچ  دشار  لاح  دومرف : یم  اقیرفآ  لها  زا  يدرم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : یم  ریـصبوبا  هاگنآ 
.دناسر یم  مالس  امش  هب  دوب و  ملاس  هدنز و  وا  مدش  جراخ  هک  اقیرفآ  زا 

وا .يرآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  درم !؟ وا  تفگ : ییاقیرفآ  درم  .دـنک  تمحر  ار  وا  دـنوادخ  دـندومرف : مالـسلاغ  هیلع  رقاب  ماما 
چیه هن  دوب و  ضیرم  هن  دشار  مسق  ادـخ  هب  تفگ : .درم  اقیرفآ  زا  وت  ندـش  جراخ  زا  دـعب  بزور  ود  دومرف : ینامز ؟ هچ  رد  دیـسرپ 

! تشاد يدرد  هنوگ 

: مدیسرپ مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تفگ : ریـصبوبا  دریم ؟ یم  درد  ای  ضرم  رطاخ  هب  دریم  یم  هک  سک  ره  رگم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیک ییاقیرفآ  درم  نیا 

َْسِئب ٌهَعیمَس  ٌعامْسأ  ٌهَرِظان  ٌُنیْعَا  مُکَعَم  اَنل  َْسَیل  ُهَّنَا  َنوُرتا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  .تسا  ام  نادناخ  بحم  ام و  تسود  دومرف 
یفْخَی ِهللا ال  ُْمْتیأَر َو  ام 
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(1) ِیتَعیش » يَِدلَوُُرمآ و  اذِهب  ِّینِاَف  اوفِْرعَت  ِِهلْهَا  ْنِم  اُونوُک  َْریَْخلا َو  ُمُکَسُْفنَا  اوُدِّوَعَو  ًاعیمَج  انورَضْحاَف  مُِکلامْعأ  ْنِم  ٌءْییَش  اْنیَلَع 

ادخ هب  دیراد ، هدیقع  نآ  هب  هچنآ  تسا  دب  ردقچ  درادن ؟ دوجو  اونش  ییاهشوگ  رگ و  هراظن  ینامشچ  امش ، اب  ام  يارب  دیدقتعم  ایآ 
.تسین ناهنپ  امش  لامعا  زا  يزیچ  چیه  ام  رب  مسق 

ات دیوش  کین  ياهراک  لها  دـیهد و  تداع  هدیدنـسپ  ياهراک  هب  ار  دوخ  ياه  سفن  دـینادب و  دوخ  دزن  رد  رـضاح  ار  ام  همه ، سپ 
.منک یم  رما  متفگ  هچنآ  هب  ار  دوخ  نایعیش  نادنزرف و  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  .دیسانشب  ار  تقیقح  نیا 

نآ رظن  عمـس و  زا  ام  لامعا  زا  يزیچ  میتسه و  هادـف  اـنحوا  رـصع  ماـما  ناـمیالوم  رظن  ریز  اـم  همه  هک  دـنک  یم  تباـث  تیاور  نیا 
.تسین ناهنپ  یمارگ 

ناب هدید  يا  وت  رب  مالس  « » هِقلَخ ِیف  ِهللا  َنیَع  ای  َکیلَع  ُمالّسلا   » مینکیم ضرع  رصع  ترـضح  هب  باطخ  هعمج  زور  ترایز  رد  یتقو 
ام يارب  دـیاب  نیا  دونـش و  یم  ار  ام  راتفگ  تسا ، هللا  نُذا  هک  روط  نامه  .دـنیبیم  ار  ام  راتفر  لامعا و  ینعی  ادـخ » قلخ  نیب  رد  ادـخ 
مرش و شرضحم  زا  هجیتن  رد  .تسام  راتفر  لامعا و  نادهاش  زا  یکی  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترضح  نینزان  دوجو  هک  دوش  رواب  کی 
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.میهدن ماجنا  درازوآ  یم  ار  شرهطم  بلق  هک  يراک  مینک و  ایح 

(1)« مُکِرابخأ نِم  ٌءیش  اّنَع  ُبُزعَی  مُِکئابنَِاب َو ال  ًاملع  ُطیُحن  ّانِاَف  دومرف « : دیفم  خیش  هب  يا  همان  رد  هیلع  هللا  مالس  رصع  یلو  ترضح 

«. دنام یمن  یفخم  هدیشوپ و  ام  رب  امش ، عاضوا  زا  زیچ  چیه  میهاگا و  امش ، لاوحا  رابخا و  رب  ام  »

(: جع  ) ترضح رادید  ناکما 

ِجورُخ َلبَق  هَدَهاشُملا  یعَّدا  نَم  دومرف « : هک  دننک  یم  دوخ  صاخ  بیان  نیرخآ  هب  ادفلا  هل  یحور  رصع  ماما  همان  هبدانتـسا  یـضعب 
، دنک ار  یمارگ  نآ  هدهاشم  ياعدا  ینامسآ  هحیص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  . (2) رتفُم »  باّذَک  وُهَف  هحیَّصلا  ّینایفُّسلا و 

.تسا هدننز  ارتفا  وگغورد و 

یفن راوگرزب  نآ  راتفگ  هک  یلاح  رد  تسین  مالـسلا  هیلع  ماما  رادـید  ناکما  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ترـضح  نایب  نیمه  دـنیوگ  یم 
هحیص ینایفس و  جرخ  اب  رگم  دوب  دهاوخن  روهظ  هک  تیعقاو  نیا  ندرک  تباث  ترضح و  صاخ  تباین  یفن  عقاو  رد  تسا ، هدهاشم 

دنک ینامـسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  لـبق  روهظ  هدـهاشم  ياـعدا  سک  ره  نیارباـنب  .دوـب  دـهاوخن  تیور  هکنیا  هن  ینامـسآ ،
.تسا وگغورد 
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.دید دهاوخ  ار  وا  اه ، مشچ  همه  هک  نیا  رگم  وا ، روهظ  تقو  رد  یمشچ  ار  وا  دنیب  یمن  : » دومرف لضفم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1) ار » وا  دینک  بیذکت  ار ، نیا  ریغ  امش  يارب  دیوگب  سک  ره  سپ 

ترضح روهظ  اب  هارمه  هدهاشم  ياعدا  درادن  قح  یـسک  تسا و  یناگمه  روهظ  تقو  رد  رادید  هک  تسا  نخـس  نیا  دیوم  تیاور 
.دیاب رودقم  همه  يارب  ترضح  رادید  دتفا و  قافتا  یمتح  تمالع  ود  هکنآ  رگم  دیامنب  ار 

یمارگ نآ  ندش  ناهنپ  زا  دعب  هاگ  دنـسانشب و  ار  وا  هاگ  .دننک  ترایز  ار  ترـضح  دـنناوت  یم  قیال  حـلاص و  ياهناسنا  هکنآ  هجیتن 
.دنوش مالسلا  هیلع  ماما  رادید  هجوتم 

تسا نایع  مخر  هن  رو  یباجح ؛ دوخ  وت  اتفگ  تسا ***  ناهن  ارچ  ام  زا  تهام  يور  هک  متفگ 

: رادید طابترا و  یسانش  بیسآ 

مان تحت  هک  دنا  هدـش  رایـسب  نازاب  دـیرم  ناداّیـش و  ام  رـصع  رد  هک  هادـف ، انحورا  نامز  ماما  هب  نادـنمتدارا  ناتـسود و  هب  رادـشه 
دننک و ادـیپ  یترهـش  مسا و  ایند  نیا  رد  يزر  دـنچ  هکنآ  يارب  هدرک و  زاب  ناکد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  نامرورـس  الوم و  فیرش 

دوخ رود  ار  لد  هداس  يا  هدـع  دـنیامن و  یم  ار  اقآ  اب  طابترا  ياعدا  دـننک  ناربج  ار  دوخ  ياهدوبمک  شیوخ و  تراـقح  هدـقع ي 
عمج
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.مالسلا هیلع  هللا  هیقب  ترضح  نینزان  دوجو  هن  دننک  یم  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  عقاو  رد  دننک و  یم 

مدرک لـقن  ار  ریـصبوبا  تـیاور  مدرک و  ضرع  هـک  روـط  ناـمه  دـننادب  ادـفلا ، هـل  یحور  يدـهم  ترـضح  ناقـشاع  نادـنمتدارا و 
، دنتـسه قلخ  بیرف  لابند  هک  ییاهنآ  وگغورد و  نایعدم  غارـس  نتفر  هب  زاین  وا  اب  طابترا  يارب  دراد و  رظن  ریز  ار  ام  همه  نامیالوم 
وا اب  دیوگب و  نخس  میقتسم  شیوخ  ماما  اب  ترایز  هدراو و  ياهاعد  ندناوخ  اب  دناوت  یم  یطیارش  ره  رد  سک  ره  هکلب  .دشاب  یمن 

دنهد یم  رارق  ادخ  قلخ  بیرف  يارب  دوخ  راک  همدقم  یضعب  هک  ییاه  ینیشن  هلچ  موتخ و  یسیون و  هخـسن  هب  بزاین  دنک و  وگتفگ 
.تسین

لابند دیاب  هکلب  تسا  یگرزب  قیفوت  هچرگ  دشاب  ام  ییاهن  فده  دیابن  هیلع  هللا  مالـس  يدـهم  ماما  ارهز  فسوی  رادـید  ریقح  رظن  هب 
بلق دوب و  دـهاوخ  ام  هقردـب  نینزان  نآ  ياعد  کـش  یب  مینک ؛ كرت  ار  تاـمرحم  میهد ، ماـجنا  ار  تاـبجاو  میـشاب ، هفیظو  ماـجنا 

یم ار  دوخ  نامز  ماما  راب  نیدـنچ  زور  هنابـش  دـندوب و  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  رـصع  رد  يرایـسب  نوچ  .یـضار  ام  زا  شرهطم 
.دندوب ناشیا  نیفلاخم  نانمشد و  ءزج  اهنآ  زا  یضعب  هکلب  دندربن  ناراوگرزب  نآ  زا  ار  يونعم  هرهب  نیرتمک  اما  دندید 
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: نیمک رد  نمشد 

ناوریپ هب  قلعتم  نشور  هدنیآ  دنک و  یم  میـسرت  تیرـشب  يارب  ار  نشور  هدـنیآ  یجنم ، روهظ  تیودـهم و  هب  هدـیقع  هک  ییاجنآ  زا 
.تسا هدقع  نیا  بیرخت  ماقم  رد  نوگانوگ  نیوانع  اب  هتسشن و  نیمک  رد  نمشد  تسا ، ترتع  نآرق و  هقح  بتکم 

یلو دنتسه ، نآ  فارطا  لیاسم  تیودهم و  عوضوم  تخانش  یپ  رد  ناناوج  هژیوب  ام  مدرم  زا  رایسب  هک  میدهاش  راگدرورپ  فطل  هب 
لصا زا  ار  اهنآ  ات  هدرک  ام  ینید  فراعم  هزوح  رد  لخاد  ار  انبم  یب  ياهنخس  فرح و  فیعض و  ياه  هشیدنا  نانمـشد  وس  رگید  زا 

.دنیامن مامت  ار  بلطم  يرگن  یحطس  اب  دننک و  رود  شا  همیرک  تلود  مالسلا و  هیلع  هللا  هیقب  ترضح  كرابم  دوجو  ینعی  بلطم 

هلـسلس رد  ار  ءادـفلا  هل  یحور  رـصع  ماما  تخانـش  هب  طوبرم  ثحابم  نیرت  بان  شیوخ  تعاضب  هزادـنا  هبمادـک  ره  هک  تساـم  رب 
راگدرورپ تساوخ  هب  ات  مییامن  هئارا  جع )  ) ترـضح نآ  ناقاتـشم  هب  نامیاهباتک  اه و  همانزور  اه و  هلجم  اه و  هرگنک  اه و  تسـشن 

.ددرگ رمث  یب  نمشد  يزرو  هنیک  تموصخ و 

داجیا نارکمج  سدقم  دجـسم  هرابرد ي  دـیارج  رد  دارفا  زا  یـضعب  اهزور  نیا  هک  يا  ههبـش  کیکـشت و  هب  تسا  مزال  نایاپ  رد  و 
هک ضرف  رب  هک  منک  ضرع  دنا  هدرک 
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و ءادفلا ، هل  یحور  رصع  یلو  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  لثم  تدابع  يرازگرب  ایآ  دشاب ، تسرد  دجسم  دنـس  هرابرد ي  امـش  فرح 
.دراد دیدج  دنس  هب  زاین  دراد  بابحتسا  دجاسم  یمامت  يارب  هک  دجسم  ّتیحت  زامن 

لثم دشاب  هدش  يراذگ  مان  ترـضح  مانب  یلو  دشاب  هدشن  ناینب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  میقتـسم  روتـسد  رب  انب  نارکمج  دجـسم  رگا 
تسا و مدرم  مارتحا  میرکت و  دروم  دراد و  دوجو  روشک  جراخ  یتح  روشک و  رـسارس  رد  هک  اـه  هینیـسح  اـه و  هیدـهم  زا  يرایـسب 

بتارم دـنریگ و  یم  تجاـح  دـنبای و  یم  روضح  اـه  ناـکم  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  زکارم  نیا  باـستنا  رطاـخ  هب  مدرم 
؟ دراد یعرش  يداقتعا و  لاکشا  هچ  دنراد ، یم  راهظا  ناشیالوم  هب  ار  دوختدارا 

روضح ءاجر ، دصق  هب  هدوب و  نارکمج  دجسم  هب  نتفر  رد  ام  لاح  هتـشذگ و  دیلقت  عجارم  املع و  یلمع  هریـس ي  هکنآ  زا  هتـشذگ 
.تسا عیشت  بتکم  نید و  رئاعش  زا  هدیدنسپ و  راک  يزکارم  نینچ  رد 

ِّقَْحلا َهِلا  آنِّوُدَعَو ، َكِّوُدَع  یلَع  ِِهب  انْرُْـصناَو  ٍمیقَتْـسُم  ٍطارِـص  یِلا  ُءآشَت  ْنَم  يدْهَت  َکَّنِا  َِکنْذِِاب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهیف  َِفُلتْخا  اَِمل  ِِهب  انِدْهاَو  » 
« َنیمآ

ءادفلا هل  یحور  رصع  ماما  لک  حلصم  دالیم  زورلاس  نابعش  همین 

لاس 1427

رویرهش 1385 اب 18  ربارب 

عفرا مظاک  دیس 
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« میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

: دهع ياعد 

ِهِْربَق ْنِم  ِْهَیِلا  ُهّللا  ُهَجَرْخَا  َتاَم  ْنِاَو  انِمئاَق  ِراْصنَا  ْنِم  َناَک  ِدْهَعلا  اَذَِهب  ًاحابَص  َنیَعبْرَا  ِهَّللا  َیِلا  اعَد  ْنَم  دومرف « : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.(1) ٍهَِئیَس »  َْفلَا  ُْهنَعاحَمَو  ٍهَنَسَح  َْفلَا  ٍهَِملَک  ِلُِکب  ُهّللا  ُهاطْعَاَو 

ترـضح نآ  روهظ  زا  شیپ  مه  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  ام  مئاق  نارای  زا  دـنک  اعد  دـنوادخ  هاگرد  هب  زور  لهچ  دـهع ، نیا  اـب  سک  ره 
دـنک و یم  اطع  وا  هب  هنـسح  رازه  هملک  ره  يازا  هب  دـنوادخ  .تخاس  دـهاوخ  جراـخ  شربق  زا  ار  وا  روهظ  تقو  رد  دـنوادخ  دریمب 

.دیامن یم  وحم  شلامعا  همانراک  زا  اطخ  رازه 

: َهَدیمَْحلا َهَّرُْغلا  َو  َهَدیشَّرلا ،  َهَْعلَّطلا  ِینِرَا  َّمُه  _ ّللَا

هل یحور  نامز  ماما  اب  رادـید  ياه  هار  زا  یکی  .ار  هدـش  هدوتـس  ینارون و  يور  باذـج و  ابیز و  هرهچ  نآ  هدـب  ناشن  نم  هب  ایادـخ 
.تسا هداد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ار  يا  هدعو  نینچ  جارعم  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا  راگدرورپ  تیاضر  بلج  ءادفلا ،

ُهُِطلاُخی ًارْکِذ ال  َُولْهَْجلا  ُهُِطلاُخی  ًارْکُش ال  ُُهفِّرَُعا  لاصِخ ، َثالَث  ُْهمِْزُلا  یئاضِِرب  َلِمَع  ْنَمَف  ُدَمْحَا : ای  دینک «  هجوت  تقد  اب  ثیدح  نیا  هب 
َْنیَع ُحَْتفَا  َوُُهْتبَبْحَا  ینَّبَحَا  اذِاَف  .َنیقُولْخْملا  َهَّبَحَم  یتَّبَحَم  یلَع  ُِرثُْوی  ًهَّبَحَم ال  ُنایْسِّنلا َو 
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.(1) یْقلَخ » َهَّصاخ  ِْهیَلَع  یفُْخا  الَف  .یلالَج  یِلا 

نم دهد ، ماجنا  ار  شا  فیاظو  دنک و  لمع  مهاوخ ، یم  نم  ياضر  هب  سک  ره  دیامرف : یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ ،
.مهد یم  وا  هب  اذر  بلطمهس 

.دشابن یهاگآان  هب  هدولآ  هک  يرکش 

درادـب تسود  ارم  هک  یماگنه  .دوشن  ضوع  سکچیه  تبحم  اـب  هک  یتبحم  قشع و  دشاب 3 . هتشادن  لابند  ار  یـشومارف  هک  يرکذ 
یفخم وا  زا  ار  دوـخ  صاـخ  ناگدـنب  منک و  یم  زاـب  شیوـخ  تمظع  لـالج و  هب  ار  شلد  مشچ و  مراد و  یم  تسود  ار  وا  زین  نم 

هللا مالـس  رـصع  ماما  نینزان  دوجو  نامز  نیا  رد  دـنوادخ ، صاخ  هدـنب ي  نیرترب  نیرتالاب و  اقیقحت  هک  مینک  یم  ضرع  .منک  یمن 
.درک دهاوخن  یفخم  ام  زا  ار  یمارگ  نآ  دنوادخ  مینک  لمع  یهلا  ياضر  هب  ام  رگا  .تسا  هیلع 

یحور ماما  دید ، يدهاوخ  دینک  هعجارم  يربک  يرغص و  تبیغ  خیرات  هب  رگا  دهاوخ  یم  یگتـسیاش  تقایل و  راوگرزب  نآ  اب  رادید 
.تسا هدمآ  ناگتسیاش  زا  يرایسب  غارس  هب  ادفلا  هل 

هب نم  هک : دنک  یم  لقن  قاحسا  نب  دمحا  زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  هیلع  هللا  همحر  قودص  خیش 
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منک لاوئس  ترضح  نآ  زا  سپ  ادخ  تجح  ماما و  زا  متساوخ  یم  مدش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  میالوم  رـضحم 
هیلع مدآ  تقلخ  نامز  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  دـندومرف : ترـضح  نآ  .میوگب  ینخـس  هکنآ  زا  لبق  اما 

زا اهالب  ادـخ ، تجح  كرابم  دوجو  هطـساو  هب  اریز  دراذـگ ، یمن  یلاخ  دوخ  تجح  زا  ار  نیمز  هاگ  چـیه  تمایق ، زور  اـت  مالـسلا 
.دیآ یم  نوریب  نیمز  تاکرب  وا  هطساو  هب  دوش و  یم  لزان  ناراب  وا  كرابم  دوجو  هطساو  هب  دوش و  فرطرب ي  نیمز 

نب دـمحا  يا  دومرف : داد و  ناشن  نم  هب  دیـشخرد ، یم  هاـم  لـثم  شتروص  هک  ار  لاـس  هس  دودـح  رد  يدـنزرف  ترـضح  نآ  سپس 
مدـنزرف نیا  دوـبن ، يراد  مالـسلا ) هیلع   ) موـصعم ناـماما  دزن  لـج و  زع و  راـگدرورپ  دزن  وـت  هـک  یـصاخ  مارتـحا  نآ  رگا  قاحـسا 

تسا و مساقلوبا )  ) وا هینک  مه  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مان  مه  وا  .مداد  یمن  ناشن  وت  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح  )
.دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچنآ  دیامرف  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  نامه 

رد  ) نینرقلاوذ لثم  و  مدرم ، نیب  ندوب  سانشان  یتسیز و  ناهنپ  رد  مالسلا  هیلع  رضخ  لثم  تما ، نیا  رد  وا  لثم  قاحسا  نب  دمحا  يا 
بیاغ دوخ  مدرم  نیب  زا  امتح  وا  هک  مسق  ادخ  هب  .تسا  ناهج ) رب  طلست  تردق و 
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نامز نآ  یهارمگ  تکاله و  زا  سک  چیه  دنک و  یم  یگدنز  نینچ  وا  هک  ینامز  رد  درک و  دهاوخ  یگدنز  سانشان  دش و  دهاوخ 
هب ار  وا  دراد و  هاگن  مدق  تباث  ترضح  نآ  تماما  هب  خسار  داقتعا  رب  ار  وا  لج  زع و  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  تفای  دهاوخن  تاجن 

.دیامرف قفوم  ترضح  نآ  جرف  رد  لیجعت  يارب  ندرک  اعد 

نآ هاگان  ددرگ ؟ نئمطم  نآ  هب  مبلق  هک  تسه  دـنزرف  نیا  رد  یتمالع  ایآ  نم ، يـالوم  يا  مدرک : ضرع  تفگ : قاحـسا  نب  دـمحا 
، قاحـسا دـمحا ب  يا  مریگ ، یم  ماقتنا  ادـخ  نانمـشد  زا  متـسه  نیمز  رد  هللا  هیقب  نم  دومرف : لماک  حیـصف و  یبرع  نابز  اب  دـنزرف 

(1) ییوج ؟ یم  هچ  راکشآ  هزجعم  تمالع و  نیا  زا  سپ  رگید 

همئا راگدرورپ و  دزن  شهاگیاج  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شیامرف  قبط  قاحـسا  نب  دمحا  هک  دـیدومرف  هظحالم 
.دش ءادفلا  هل  یحور  رصع  ماما  رادید  قیال  مالسلا  مهیلع 

...َهَدیمَْحلا َهَّرُْغلا  َو  َهَدیشَّرلا ،  َهَْعلَّطلا  ِینِرَا  َّمُه  _ ّللَا
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دسرن ام  رای  هب  تحالم  نسح و  هب  یسک  دنا ***  هدمآ  هولج  هب  ناشورف  نسح  هچ  رگا 

دسرن ام  راگن  شقن  يریذپ  لد  هب  یکی ***  عنص و  کلک  دیآرب ز  شقن  رازه 

لامک سانلا »  یلإ  بّرقتم  ِِهتبیه  عم  ٌبُویَه و  هحئارلا  ُّبیط  ِهجولا  ُنَسَح  ٌّباش  دنا « : هدومرف  یمارگ  نآ  باذج  ابیز و  تعلط  هرابرد 
نیدلا ج2 ص443.

.دراد مدرم  اب  یکیدزن  هطبار ي  شا ، تبیه  دوجو  اب  هک  تبیه  اب  يوب و  شوخ  يورابیز ، یناوج 

*** ** ***

ار ییانیب  هدیاف  دوب  هچ  دنیبن ، رو  دنیب ***  ربلد  هک  تسا  نآ  هدیاف  ار  هدید 

*** ** ***

رادید تساوخرد  دهع  ياعد 

: مینکیم ضرع  تفرعم  ياعد  رد 

اَنِْمقَأ ِِهتَیْؤُِرب َو  ُُهْنیَع  ُّرَقَت  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  ُهَدِـعاَوَق َو  ّْتِبَث  ُهَتَدَـهاَشُم َو  ِّبَر  اَـی  ْزِْربَأ  ...ًارِهاَـظ و  َكِْرمَأ  َِّیلَو  ِینَیُِرت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  ّیِنِإ  َّمُهَّللا  » 
« ِِهتَْرمُز ِیف  اَنْرُشْحا  ِِهتَِّلم َو  یَلَع  اَنَّفََوت  ِِهتَمْدِِخب َو 

ياه هیاپ  امرف و  راکشآ  ار  وا  هدهاشم  اراگدرورپ  یهد ...  ناشن  نم  هب  اراکشآ  ار  ترما  بحاص  لامج  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ 
ناگدید شلامج  ندید  اب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  نادرگ و  مکحم  ار  شتموکح 
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هزات تایح  اهرهش و  ینادابآ 

.ناریمب وا  نییآ  تلم و  رب  رادیاپ و  شتمدخ  رد  ار  ام  ددرگ و  یم  نشور 

*** ** ***

دیآرب رگا  اتفگ  وش  نم  هام  هک  متفگ  دیآرس ***  تمغ  اتفگ  مراد  وت  مغ  متفگ 

دیآ ربهر  توا  مه  ینادب  رگا  اتفگ  درک ***  مملاع  هارمگ  تفلز  يوب  هک  متفگ 

دیآ رورپ  هدنب  وا  نک  یگدنب  وت  اتفگ  تشک ***  وزرآ  هب  ار  ام  تلعل  شون  هک  متفگ 

دیآرس مه  هصغ  نیاک  ظفاح  شومخ  اتفگ  دمآرس ***  نوچ  هک  يدید  ترشع  نامز  متفگ 

*** ** ***

.ِساَّنلا يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اَِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُداَسَْفلا  َرَهَظ  ُّقَْحلا  َُکلْوَق  َْتُلق َو  َکَّنِإَف  َكَداَبِع  ِِهب  ِیْحَأ  َكَدِالب َو  ِِهب  َّمُهَّللا  ِرُمْعا  َوک  . 2

َضَْعب ْمُهَقیِذـُِیل  ِساَّنلا  يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اَِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداَـسَْفلا  َرَهَظ  مور «  هروس  زا  هفیرـش 41  هیآ  هب  هدـش  هراشا  قوف  ناونع  رد 
هب ار  اهراتفر  یضعب  يازس  دنوادخ  ات  دیدرگ  راکـشآ  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  مدرم ، راتفر  هطـساو  هب  َنوُعِجْرَی » ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِّذَلا 

.دندرگزاب دیاش  دناشچب ، نانآ 
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هدش هبناج  همه  داسف  راتفرگ  هک  تسا  اهناسنا  ناگدـنب و  ندرک  هدـنز  اه و  رهـش  یندابآ  ءادـفلا  هل  یحور  نامز  ماما  نامیالوم  راک 
.دنا

شلاچ يراجنهان و  نیا  ام  نامز  رد  هکنانچ  دیآ  یم  دوجو  هب  يدیدش  رایـسب  یگنهرف  نامـسبان  عضو  تبیغ  نارود  رد  تقیقح  رد 
.دننک یم  ساسحا  دنراد ، نید  درد  هک  یناسک  همه  ار  گرزب 

.دنبای هزات  تایح  مدرم  دابآ و  اهرهش  شترضح  تیافک  اب  تسد  هب  ات  دیایب  نامرورس  الوم و  ات  درک  اعد  دیاب  سپ 

راحب مُهُماَلْحَأ »  ِِهب  ْتَلَمَک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِهب  َعَمَجَف  ِداَبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدَی  ُهَّللا  َعَضَو  اَنُِمئاَق  َماَق  اَذِإ  دومرف « : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
ج51 ص140.

عمج و اهنآ  لوقع  قیرط  نآ  هب  دراذگ و  یم  ناگدنب  یمامت  رس  رب  ار  شتسد  دنک ، مایق  مالسلا  هیلع  دمحم  لآ  ام  مئاق  هک  یماگنه 
.ددرگ یم  لماک  ناشراکفا 

.دهد یم  رییغت  ار  زیچ  همه  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  راد  هشیر  قیمع و  یبالقنا  لوحت  کی  مالسلا  هیلع  ماما 

اهدادعتـسا و مدرم  دریگ و  یم  ماجنا  ترـضح  نآ  مایق  اـب  یگنهرف  يونعم و  لـیاسم  رد  هچ  يداـم و  روما  رد  هچ  اهرهـش  یناداـبآ 
.دنریگ یم  رارق  یلاعت  دشر و  تیاهن  رد  هدش و  افوکش  ناشیاهلقع 
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لیدبت یمنهج  یگدنز  دور و  یم  نوریب  مغ  نزح و  زا  اهلد  دوش ، یم  جراخ  يرشب  عامتجا  زا  نامرح  رقف و  راوگرزب  نآ  رـصع  رد 
.دوش یمن  هدید  ملاظ  ملظ و  زا  يرثا  رگید  دوش و  یم  شمارآ  تمعن و  هب 

مَْهلا َو ِلیُِزم  ِبْرَْکلا و  َجِّرَفُم  َکِضْرَأ ...  ِیف  َِکتَّجُح  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  مینک « : یم  ضرع  ترضح  نآ  ترایز  زامن  زا  دعب  ياعد  رد 
هودنا و هدـننک  فرطرب  تقـشم و  جـنر و  هدـنیاشگ  هک  نیمز  رد  تا  تجح  رب  تسرف  تمحر  دورد و  اراگدرورپ  يَْولَْبلا »  ِفِشاَک 

.تسا تایلب  عفاد  مغ و 

؟ تسیچ فیلکت  دش ، ِرْحَْبلاَو » ِّرَْبلا  ِیف  ُداَسَْفلا  َرَهَظ  یتقو « 

سفن حالصا  يزاسدوخ و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 1

تعجر تساوخرد  -} یناهگان روهظ  يارب  لماک  یگدامآ   -} ترضح روهظ  يارب  مواذم  ياعد  . 2

 « ًارِهاَش ِینَفَک  ًارَِزتُْؤم  يِْربَق  ْنِم  ِینْجِرْخَأَف  ًاّیِضْقَم  ًاْمتَح  َكِداَبِع  یَلَع  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُتْوَْملا  ُهَْنَیب  ِیْنَیب َو  َلاَح  ْنِإ  َّمُهَّللا  . » 3

هک یلاـح  رد  روآ  نوریب  مربق  زا  ارم  یتشاد ، ررقم  تناگدـنب  رب  هک  یناـنچنآ  دـش  لـیاح  ترـضح  نآ  نم و  نیب  گرم  رگا  ایادـخ 
.ما هتسب  رمک  هب  نفک 
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درک ناوتن  اضق  رییغت  هک  تسه  ردقنیا  میامنب ***  تبلط  ردنا  نم  تسا  یعس  هچنآ 

درک ناوتن  افص  هب  زج  رظن  هنییآ  رد  هک  ندید ***  ناناج  خر  دناوت  كاپ  رظن 

*** ** ***

مریگن رب  وت  رد  كاخ  زا  روش  رپ ز  رس  مریمب ***  رگا  يرب  گرب و  یب  زا  اونیب  نم 

مریذپ يرگید  رد  اشاح  وت  رد  زج  هب  هک  رد ***  زا  منارم  مرختفم  ترد  یمالغ  هب 

مریفن زا  دلانب  شرع  را  دشابن  بجع  هک  نادنچ ***  هلان  تمغ ز  يانیس  ما ز  هنیس  هدش 
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هلضاف هنیدم  ققحت 

ُهَروُهُظ اَنل  ْلِّجَع  َو  ِهِروُضُِحب ،  ِهَّمُالا  ِهِذه  ْنَع  َهَّمُْغلا  ِهِذه  ْفِشْکا  َّمُه  _ ّللا . 4

.امرف لیجعت  شروهظ  رد  نامتمعن و  یلو  روضح  اب  تما  نیا  زا  ار  هودنا  مغ و  نیا  نک  فرطرب  ایادخ 

یم فرطرب  مالـسا  تما  ياه  يراتفرگ  یمامت  هلا  هیلع و  هللا  مالـس  نامیالوم  روضح  اب  هک  دـنک  یم  تباث  ار  تقیقح  نیا  تایاور ،
.ددرگ یم  ققحم  هلضاف  هنیدم  ددرگ و 

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  ندمآ  ندوب  عوقولا  بیرق  تمالع  هک  دتفا  یم  قافتا  هثداح  ود  ترضح  روهظ  زا  شیپ 

هک ناهج  مدرم  هب  تسا  ینامـسآ  ییادـن  مود  هثداح  ینایفـس ، نامثع  يربهر  هب  ماش  نیمزرـس  رد  تسا  ییاتدوک  عوقو  لوا  هثداـح 
گناب ار ، رما  نیا  بحاص  مان  نامسآ  زا  يدانم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنونش  یم  ار  نآ  دوخ  نابز  هب  ینابز  ره  لها  همه 

.(1) »؟ تسیچ يارب  راتشک  سپ  تسا ، نالف  دنرزف  ینالف  زا آ « یئاورنامرف  هک  دنز  یم 

ار ام  تنـس  لها  دیوگ : یم  ماما  هب  نادمه  لها  يدرم  مدینـش  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  نانـس  نب  هللادـبع 
! دنک یم  ادن  رما  نیا  بحاص  مسا  هب  نامسآ  زا  يا  هدننک  ادن  هک  دیراد  هدیقع  امش  دنیوگ : یم  دننک و  یم  شهوکن 
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لقن مردپ  زا  هکلب  نکن ، تیاور  نم  زا  ار  بلطم  نیا  دومرف : هاگنآ  تسـشن ، دـش و  كانمـشخ  دوب ، هداد  هیکت  هکیلاح  رد  ترـضح 
راکشآ ادخ  باتک  رد  بلطم  نیا  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : یم  مردپ  هک  مهد  یم  تداهش  تسین ، يداریا  امـش  رب  تباب  نیا  زا  .امن و 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا 

.(1) َنیِعِضاَخ » اََهل  ْمُُهقاَنْعَأ  ّْتَلَظَف  ًهَیآ  ِءاَمَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  »

.دوش عضاخ  نآ  ربارب  رد  ناشیاه  ندرگ  هک  مینک  یم  لزان  يا  هیآ  نانآ  يارب  نامسآ  زا  میهاوخب ، ام  رگا 

رد مالـسلا  هیلع  ماما  لوا ، ههام  شـش  رد  ددرگ ، یم  لماک  هام  هدراـهچ  تدـم  رد  ترـضح  ماـیق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا 
هکم رد  يدـعب  هام  تشه  رد  دـننک و  یم  يربهر  دوخ  نارای  طسوت  ناهن ، روط  هب  ار  ثداوح  دـنرب و  یم  رـسب  ینارگن  بارطـضا و 

هب ار  مالسا  ناهج  دوش ، یم  دربن  دراو  دوخ  نانمـشد  اب  ددرگ و  یم  سدق  قارع و  یهار  هاگنآ  هنیدم و  راپـسهر  دننک و  یم  روهظ 
.ددنب یم  سب  شتآ  نامیپ  نایبرغ  نایمور و  اب  و  دروآ : یم  رد  دوخ  تعاطا  نامرف و  تحت  هچراپکی  روط 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

تسا و لقره  نادناخ  زا  يدرم  تسد  هب  اهنآ  نیمراهچ  هک  ددرگ  یم  رارقرب  حلص  نامیپ  راهچ  مور  امش و  نیب  »
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نینموم جرف  تما و  يداه  یهلا و  رون 

: لاق ِذئَموَی ؟ ساّنلا  ماما  نَم  ِهّللا  َلوُسَر  ای   » .دیـسرپ هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سیقلادبع  زا  يدرم  .دـماجنا  یم  لوط  هب  هام  تفه 
راحب ج51 ص80. ًهَنَس » نیَعبرَا  یف  يدلُو  نِم  مالسلا  هیلع  يدهملا 

.دشاب یم  هلاس  لهچ  هکیلاح  رد  نم  لسن  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  دومرف : تسیک ؟ مدرم  ربهر  زورنآ  ادخ  لوسر  يا 

شترضح داقنم  دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ  اهتلم  ریاس  دریگ و  یم  توق  مالـسا  تما  هک  دوش  یم  ببـس  نامیالوم  روهظ  روضح و 
.دش دنهاوخ 

دراو دـهع  ياعد  نایاپ  رد  ای  ُهَروهُظ » اَنل  لِّجَع  : » مینک اعد  روهظ  روضح و  نیا  لیجعت  رد  دـیاب  میتشاد  اعد  زارف  رد  هک  روط  ناـمه 
« نامَّزلا َبِحاص  ای  َيالوم  ای  َلجَعلا  َلجَعلا ، : » میئوگب راب  هس  هک  تسا 

رکذ هک  دراد  دیکات  یـسوط  خیـش  هکنیا  ای  و  َلجَعلا »  َلجَعلا ، َلجَعلا ، میئوگ «  یم  راب  هس  جرف  ياعد  ُءالَْبلا » َمُظَع  یهِلا  ياعد «  رد 
(1) مُهَجَرَف » لِّجَعَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  : » دیهد ماجنا  هنوگنیا  ار  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص 

سک ره  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالسلا و  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  نام  يالوم  زا  ار  یتیاور  مه  یـسلجم  موحرم 
دهاوخ هیلع  هللا  تاولص  مئاق  باحصا  زا  مُهَجَرَف » لِّجَعَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  : » دیوگب هبترم  تف  هعمج ، زامن  زا  سپ 

راحب ج90 ص65. .دوب 
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روهظ عقوت  هعمج و  زور 

: هعمج زور  رد  ترضح  ترایز 

وت رب  مالس  نیمز و  يور  رب  ادخ  تجح  يا  وت  رب  مالس  .ِهِْقلَخ  ِیف  ِهَّللا  َْنیَع  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  َهَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  . 5
.قلخ نایم  رد  ادخ  مشچ  يا 

.تسا هتشذگن  نیشناج  تجح و  نودب  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  يادتبا  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

: دیامرف یم  نایب  ناگتشرف  هب  باطخ  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  زا  سپ  هکنانچ 

.مهد یم  رارق  ینیشناج  نیمز  رد  نم  . (1) ًهَفِیلَخ » ِضْرَألا  ِیف  ٌلِعاَج  ّیِن  »

(2) ِّقَْحلِاب » ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاَْنلَعَج  ّاَنِإ  ُدوُواَد  اَی  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  دوواد  هب  باطخ  ای  و 

.نک تواضق  قح  هب  مدرم  نیب  میداد ، رارق  نیشناج  نیمز  يور  رد  ار  وت  ام  دوواد ! يا 

(3) هَّللا »  ِلِیبَس  َیلِإ  َساَّنلا  وُعدَیو  َماَرَحلاو  َلاَلَحلا  ُفِّرَُعی  ُهَّجُحلا  اَهِیف  هَِّللو  ّاَلِإ  ُضرَألا  َِتلاَز  اَم  دومرف « : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دنک توعد  ادخ  هب  ار  اهناسنا  دناسانشب و  مدرم  هب  ار  مارح  لالح و  ات  هدوب  نآ  رد  ادخ  بناج  زا  یتجح  نیمز  خیرات  رد  شیمه و 
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َوُه ِهَّللا َو  َیلِإ  ِِهب  يَدَـتُْهی  ٌماَمِإ  اَهِیف  ّاَلِإ َو  مالـسلا  هیلع  َمَدآ  ُهَّللا  َضَبَق  ُذـْنُم  ًاضْرَْألا  هللا  َكُِرت  اَـم  ِهَّللا  َو  دومرف « : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
(1) ِهِدابع »  یَلَع  ِهَّللا  ُهَّجُح  ٍماَمِإ  ِْریَِغب  یَْقبَت  ِهِدابع و َال  یَلَع  ِهَّللا  ُهَّجُح 

ار مدرم  هک  ییاوشیپ  تشاذگن  اوشیپ  نودب  ار  نیمز  هاگچیه  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  مدآ  حور  ضبق  زا  سپ  راگجدرورپ  هب  دـنگوس 
نامه هدوبن ، ماما  نودب  نیمز  دنک ) یم  دیکات  مالـسلا  هیلع  ماما  زاب   ) دشاب و شناگدنب  نایم  رد  ادخ  تجح  دنک و  تیاده  ادـخ  هب 

.تسا مدرم  نیب  رد  ادخ  تجح  هک 

یحور رصع  ماما  هللا  هیقب  ترضح  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  سپ  یهلا  هغلاب  تجح  ِهِضرا » یف  هللا  َهَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالّسلا  »
، مدنزرف دومرف : ناشیا  زا  دعب  ماما  تجح و  زا  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  روطنامه  تسا  ءادـفلا  هل 
هک تسا  یتـبیغ  ار  وا  هک  دـینادب  .تـسا  هدرم  یلهاـج  گرم  هـب  دسانـشن  ار  وا  دریمب و  سک  ره  .تـسا  نـم  زا  سپ  تـجح  ماـما و 

غورد دـننک ، نییعت  نامز  وا ) روهظ  يارب   ) هک یناـسک  .دـنتفا  يدوباـن  هب  ناـیارگ  لـطاب  دـنوش و  هتـشگرس  نآ  هراـبرد ي  نـالهاج 
(2) دنزازتها » رد  وا  رس  زارف  رب  هفوک  فجن  رد  هک  منیب  یم  ار  دیفس  ياهمچرپ  ییوگ  دنک  یم  روهظ  تبیغ ، نآ  زا  سپ  .دنیوگ 

 . ِهِْقلَخ ِیف  ِهَّللا  َْنیَع  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
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، تسا یهللا  نیع  رهظم  ادخ و  مشچ  وا  هدـش  هدرپس  هیلع  هللا  مالـس  يدـهم  ترـضح  رـصع  ماما  هب  قلاخ  بناج  زا  قلخ  یناب  هدـید 
ترایز رد  .دراد  رظن  ریز  ار  لامعا  اهراتفر و  یمامت  دهد و  یم  خر  یهلا  تاقولخم  يارب  هک  تسا  ییاهنایرج  مامت  رب  رظان  دهاش و 
دییامـش ِءاَـنَْفلا » ِراَد  ُءاَدَهُـش  َو  ُمَوقَـالا ، ُطاَرِّـصلا  ْمـُْتنَأ  : » مـینک یم  ضرع  مالـسلا  مـهیلع  موـصعم  ناـماما  هـب  باـطخ  هریبـک  هعماـج 

.ایند رد  نادهاش  تیاده و  هار  نیرتمکحم 

هک دینادب  ْمُکِرْکِِذل »  َنیسانالو  ْمُِکتاعارُِمل ، َنیلِمْهُم  ُْریَغ  ّانا  دیامرف «  یم  شناوریپ  ناتسود و  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح 
.مینک (1) یمن  شومارف  ار  امش  هاگچیه  مینک و  یم  ار  نایعیش  ناتسود و  امش  لاح  تاعارم  ام 

نیملاعلا حاورا  نامز  ماما  الوم  ینعی  هللا  نیع  ربارب  رد  دـنهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  قوف  بلطم  هب  هجوت  اب  ترـضح  نآ  نیتسار  ناوریپ 
.دزاس نیگمغ  ردکم و  ار  كرابم  دوجو  هک آ « دنهد  ماجنا  يراک  ودننک  هانگ  ءادفلا ، هل 

زا يدرم  ادرف  بیعش ! يا  دومرف : همدقم  نودب  ناشیا  مدوب  مالسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  رضحم  رد  دیوگ : یم  بیعـش  مانب  يدرم 
هک تسا  یماما  رفعج  نب  یـسوم  دنگوس  ادخ  هب  وگب  وا  باوج  رد  وت  دسرپ ، یم  نم  لاح  زا  دـنک و  یم  تاقالم  ارت  برغ  نینکاس 

هب حیرصت  هدومرف و  شرافس  ار  وا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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؟ دراد یناشن  هچ  یبرغم  درم  نآ  موش  تیادف  متفگ  هد ، باوج  نم  فرط  زا  درک  لاوئس  مارح  لالح و  زا  هچ  ره  هدرک ، شتماما 

هدب باوج  دیـسرپ  هچره  شاب ، هتـشادن  سرت  يدرک  تاقالم  ار  وا  یتقو  بوقعی  مان  هب  تسا  لکیه  تشرد  دق و  دنلب  يدرم  دومرف ،
.روایب ار  وا  دیایب  نم  شیپ  تشاد  لیم  رگا  و 

یلاوئـس وت  زا  مهاوخ  یم  تفگ  درک و  نم  هب  يور  لکیه  يوق  يدرم  مدوب  فاوط  رد  نم  رگید  زور  هک  درک  داـی  دـنگوس  بیعش 
.مبرغم یلاها  زا  تفگ : مدیسرپ  شناکم  زا  .بوقعی  داد : باوج  تسیچ ؟ وت  مان  متفگ : .تیالوم  اقآ و  لاوحا  هب  عجار  منک 

وا زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  نک و  تاقالم  ار  بیعـش  داد  روتـسد  نم  هب  یـسک  مدید  باوخ  رد  تفگ : یتخانـش ؟ ارم  اجک  زا  مدیـسرپ 
.موش غراف  فاوط  زا  ات  اجنیا  رد  نیشنب  متفگ : .دندرک  ییامنهار  نم  هب  ارت  مدرک ، وجتسج  وت  مان  زا  مدش  رادیب  هک  یتقو  .سرپب 

نب یـسوم  تمدـخ  ار  وا  هک  درک  شهاوخ  نم  زا  متفاـی  هدـیمهف  اـناد و  يدرم  ار  وا  مدرک ، تبحـص  متفر و  وا  شیپ  فاوط  زا  دـعب 
، میدـش لخاد  تصخر  زا  دـعب  متـساوخ ، دورو  هزاجا  .مدرب  ترـضح  تمدـخ  هب  متفرگ و  ار  وا  تسد  مناـسرب ، مالـسلا  هیلع  رفعج 

ماما هکنیمه 
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دش و عقاو  یعازن  ناکم  نالف  رد  تردارب  وت و  نیب  يدش ، اجنیا  دراو  زورید  وت  بوقعی ! يا  دومرف ، داتفا  وا  هب  شمشچ  مالسلا  هیلع 
تساهراک و نیا  فلاخم  ام  ناردپ  ام و  نید  .تسین  ام  شور  يرادرک  نینچ  نیا  .دیداد  مانشد  ار  رگیدکی  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 

تردارب وـت و  نیب  اـم  گرم  يدوز  نیمه  هب  .نک  زیهرپ  سرتـب و  دـنوادخ  زا  میهد ، یمن  روتـسد  يراـک  نـینچ  هـب  ار  یـسک  زگره 
نیا يوش ، یم  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  مه  وت  دسرب ، نطو  هب  هکنآ  زا  لبق  درم ، دهاوخ  رفـس  نیمه  رد  تردارب  دنکفا و  یم  ییادج 

.دومن عطق  ار  امش  رمع  مه  دنوادخ  دیدرک ، محر  عطق  هک  تسا  نآ  هطساو  هب  دماشیپ 

همع هب  تبسن  لزنم  نالف  رد  نوچ  یلو  دوب  هدیسر  مه  وت  لجا  دومرف : دیسر ؟ دهاوخ  یک  نم  لجا  مدرگ ، تیادف  دیـسرپ : درم  نآ 
.دش هدوزفا  ترمع  رب  لاس  تسیب  يدومن  محر  هلص  يدرک و  ینابرهم  دوخ 

مردارب رفس  نامه  رد  تفگ : مدیسرپ ، ار  وا  لاوحا  مدید و  هکم  هار  رد  ار  بوقعی  نیمه  لاس  کی  نایرج  نیا  زا  دعب  تفگ : بیعش 
(1) .مدرک نفد  هار  نیب  رد  ار  وا  تفر و  ایند  زا  هدیسرن  نطو  هب 

اه و فارحنا  هدهاشم  زا  شراوگرزب  ناردپ  نوچمه  وا  .تسین  انثتسم  هدعاق  نیا  زا  مه  مالـسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترـضح  نینزان  دوجو 
تما نایم  رد  اهیهارمگ  تعدب و 
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تمارک اب  نادنزرف  زا  میرک 

هاچ هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  شدج  نوچ  ار  شلد  ياه  فرح  زا  يرایـسب  مه  وا  دروخ و  یم  هصغ  درب و  یم  جنر  مالـسا 
! دنز یم 

دب کین و  لامعا  زا  کی  چیه  ددرگ و  یم  هضرع  نامز  ماما  رب  نایعیـش ، ام  درف  درف  لامعا  هک  هدمآ  اه  لقن  تایاور و  زا  یخرب  رد 
.دنام یمن  ناهنپ  ناشیا  يدوهش  یبیغ و  نامشچ  زا  ام 

دـیآ و یم  درد  هب  ناشلد  هدروخ و  هصغ  فسات و  ددرگ ، یم  دوخ  تما  بسانمان  لامعا  دـهاش  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگره  نیارباـنب 
.دیآ یم  دجو  هب  هدش و  دونشخ  دوخ  تما  کین  ياهراک  لباقم  رد  سکعرب 

یم هچره  ینعی : . 105 هبوت -  َنُونِمْؤُْملاَو »  ُُهلوُسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلقَو  هفیرـش « : هیآ  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دنتسه امش  لامعا  دهاش  نانموم ، ادخ و  لوسر  ادخ و  دیهد ، ماجنا  دیهاوخ 

.دنتسه (1) مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هیآ ، نیا  رد  نانموم  زا  دارم  هک  دیامرف  یم  حیرصت 

يارب ناجاقآ ، درک : ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  شیاه ، يراتفرگ  رطاخ  هب  یـصخش  هک  تسا  هدـمآ  يربخ  رد  ای 
امش : » دومرف دروآ ، نایم  هب  ینخس  شیاه  يراتفرگ  زا  صخـش  نآ  هکنآ  نودب  باوج  رد  ترـضح  دییامرفب ، اعد  ما  هداوناخ  نم و 

اعد ناتیارب  مناد و  یمن  ار  امش  تالکشم  نم  دینک  یم  رکف 
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(1) ددرگ »؟ یم  هضرع  نم  رب  امش  لامعا  بش ، ره  زور و  ره  رد  هک  دیناد  یمن  ایآ  منکیمن ،

.تسا هدوب  ناشدادجا  هرابرد ي  هک  تسا  هنوگ  نامه  اعطق  ءادف  انحورا  نامز  ماما  كرابم  دوجو  دروم  رد  هلئسم  نیا  و 

دوش یم  ققحم  نامیارب  رواب  نیا  دناوخ ، یم  اه  شزغل  زا  زیربل  هتفشآ و  هعماج  حالـصا  يارب  ترـضح  صخـش  هک  ییاعد  هب  یتقو 
يدام و لیاسم  مامت  هب  مدرم  .دوش  لیطعت  هعماج  رد  هلا  مارح  لالح و  ثحب  جیردت  هب  هک  نیا  زا  تسا  نارگن  یمارگ  نآ  ایوگ  هک 

! دنشابن دوخ  ناناوج  یکاپ  نادرم و  تریغ  نانز و  باجح  نارگن  اما  دنزادرپب  شیوخ  ییایند 

لسوت ياعد  زا  سپ  نانجلا  حیتافم  يادتبا  رد  یمق  ثدحم  موحرم  ار  اعد  نیا  رخآ  ات  ِهَیِـصْعَْملا »  َدُْعب  ِهَعاّطلا َو  َقیفَْوت  اْنقُزْرا  َّمُهّللَا  » 
.تسا هدومن  لقن 

َنِینِمْؤُْملا ِنَع  ِِهب  ُجَّرَُفی  َنوُدَتْهُْملا َو  ِِهب  يِدَتْهَی  يِّذَلا  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  . 6

.دنوش یم  دنم  هرهب  جع ) ) يدهم ترضح  ياهتیاده  زا  دنتسه و  قیاقح  شریذپ  هدامآ ي  دنراد و  يدتهم  سفن  هک  ینانآ 

، رمالا بحاص  نامّزلا ، بحاـص  حـلاصلا ، فلخ  حـلاصابا ، ّيدـهملا ، مئاـقلا ، هجحلا ، : » زا تسا  تراـبع  یمارگ  نآ  فیرـش  باـقلا 
، رئاثلا قطانلا ، يداهلا ، رَظتنُملا ،
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(1) اضیبلا و »...  هعجَّرلا ، بحاص  لدعلا ، راّرکلا ، مقتنملا ، مصتعملا ، رتولا ،

بلاط ره  هک  تسا  يدـهلا  رون  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب  يداهلا » يدـهملا و   » ترـضح باقلا  زا  ات  ود  دـیدرک  هظحالم  هک  روط  نامه 
اّمنا هفیرش «  هیآ  زا  روظنم  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  یبا  .دنک  یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  تیاده 

يداه تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  لوسر  صخـش  رذـنم  .تسه  يربهر  ار  یهورگ  ره  یناسر و  میب  طقف  وت  داه »  مْوَق  ِّلُِکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنا 
(2) ٍنیبم » ٍداه  ماما  ٍنامز  ِّلُک  یف  داه » مْوَق  ِّلُِکل  َو   » » دنتسه وا  دعب ا  نماما  مالسلا و  هیلع  نینموم  ریما 

.تشاد دهاوخ  دوجو  رگتیاده  ماما  کی  نامز  ره  رد  هک  تسنیا  داه » مْوَق  ِّلُِکل  َو   » زا دوصقم  و 

يدَـتهی َِکب  یلع  ای  يدـعب ،  نِم  يداهلا  یلَع  ُرذـنُملا و  انَا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یَلَع  َْتلََزن  اََّمل  َلاق : ُهَّنَا  سابع  ِنبا  يوُر 
(3) َنودتَهُملا » 

يداه یلع  منم و  رذنم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دش ، لزان  ٌرِذـْنُم » َْتنا  اّمنا  هیآ «  یتقو  هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
.دمآ دهاوخ  هار  هب  تیاده  بلاط  ره  وت  طسوتب  یلع  ای  تسا  نم  زا  دعب 
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یهلا و ياهتیادـه  ماما و  هب  دـقتعم  هک  یناسک  نیاربانب  تساـم  شریذـپ  حور  هسدـقم  تاوذ  نآ  تیادـه  زا  هدافتـسا  رد  مهم  هتکن 
.دنترضح نآ  تیاده  زا  مورحم  دنتسین  وا  ینارون 

*** ** ***

دنناریح نارظن  بحاص  هنیآ  نآ  رد  هک  دسرن ***  یمعا  هرپ  بش  هب  دیشروخ  لصو 

*** ** ***

: تسا نینچ  زین  نآرق  هرابرد 

يارب هک  مینک  یم  لزاـن  اـه  هیآ  نآرق  نیا  زا  و  . (1) اًراَسَخ » ّاَلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدـیِزَی  َالَو  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌهَمْحَرَو  ٌءاَفِـش  َوُه  اَم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُننَو 
.دیازف یمن  تراسخ  زج  ار  نارگمتس  تسا و  تمحر  افش و  نانموم 

*** ** ***

سخ راز  هروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد  تسین ***  فالخ  شعبط  تفاطل  رد  هک  ناراب 

*** ** ***

.تفرگ دهاوخن  رارق  تیاده  ریسم  رد  دونشب  دمهفب و  ار  قیاقح  دهاوخ  یمن  دراد و  ینمشد  دانع و  حور  ناسنا  هک  یمادام  ات 

*** ** ***

لاقم نسُح  دوس  هچ  دشابن  شوه  شوگ و  وچ  لئاق ***  تحیصن  هگنآ  لباق و  لحم 
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لابرغ رد  بآ  وچ  نادان  مدرم  شوگب  تسا ***  سفق  رد  داب  وچ  ملاع  همه  تحیصن 

*** ** ***

 « َنوُدَتْهُْملا ِِهب  يِدَتْهَی  يِّذَلا  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  هدش « ؟ رون  هب  ریبعت  جع ) ) رصع ماما  هب  باطخ  اعد  ردارچ  اما 

هکنوچ .دنراگدنام  تباث و  نامسآ  نیمز و  نینزان  نآ  دوجو  رطاخ  هب  تسا و  نیمز  يور  ادخ  تجح  رب  ینتبم  یتسه  ماوق  هک  اریز 
َِکلَذ ُرّونلا َو  َیِه  ُهَماَمِْإلا  دیامرف « : یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  نانچ  تسین ، رودقم  رون  نودب  یگدـنز  تسا و  رون  اهنآ  دوجو 

ریسفت (1) انلَزنا » يِّذلا  ِرّونلا  ِِهلوُسَر َو  ِهّللِاب َو  اُونِمآَف   » ُُهلْوَق

.تسا تماما »  » هیآ رد  رون  زا  روظنم 

 « انلَزنا يِذـّلا  ِرّونلا  ِِهلوُسَر َو  ِهّللِاب َو  اُونِمآَف  ادـخ «  مالک  ریـسفت  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  دومن  لقن  یلباک  دـلاخ  یبا 
روظنم هک  ادخ  هب  دنگوس  دلاخابا ! دومرف : تسیچ ؟ دیروایب ، نامیا  میا  هدرک  لزان  هک  رون  نیا  وا و  ربمایپ  ادخ و  هب  سپ   8 نباغت – 
دنشاب یم  نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ  رون  اهنآ  هک  ادخب  مسق  .تسا  تمایق  زور  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  همئا  رون  رون ، زا 

رد ماما  رون  دلاخابا ، ایادخ  هب  دنگوس  و 
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هتبلا دننک و  یم  ینارون  ار  نینموم  ياهلد  اهنیا  هک  ادخ  هب  دنگوس  تسا ، زور  رد  دیشروخ  رون  زا  رت  هدنـشخرد  نموم  ناگدنب  بلق 
.دنک یم  کیرات  ار  دارفا  نیا  ياهلد  دراد و  یم  بوجحم  دهاوخب  هک  ره  زا  ار  تیب  لها  رون  دنوادخ 

ًاْملِس َناَک  اَذِإَف  اََنل  ًاْملِس  َنوُکَی  اََنل َو  ِلَُـسی  َمّ یَّتَح  ٍْدبَع  َْبلَق  ُهَّللا  ُرِّهَُطی  َال  ُهَْبلَق َو  ُهَّللا  َرِّهَُطی  یَّتَح  اَنّاَلَوَتَی  ٌْدبَع َو  ُبُِحی  اَنّ َال  ٍِدلاَخ  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َو  » 
(1) ِرَبْکَْألا »  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  ِعَزَف  ْنِم  ُهَنَمآ  ِباَسِْحلا َو  ِدیِدَش  ْنِم  ُهَّللا  ُهَمَّلَس  اََنل 

بلق تفر و  دهاوخن  ام  تیالو  راب  ریز  تشاد و  دهاوخن  تسود  ار  ام  دـشابن  هزیکاپ  شبلق  هنیمز  یـسک  ات  دـلاخابا ! يادـخ  هب  مسق 
تمالس باسح  تدش  زا  ار  وا  دنوادخ  دش  ام  میلست  سک  ره  دوش و  تیب  لها  ام  تیالو  میلست  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هزیکاپ  یـسک 

.دوب دهاوخ  ناما  رد  تمایق  زور  گرزب  عزف  زا  دراد و  یم 

 « َنوُدَتْهُْملا ِِهب  يِدَتْهَی  يِّذَلا  ِهَّللا  َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

*** ** ***

ییابیز هولج و  رد  زورفا  ناهج  عمش  يو  یئارالد ***  نسح و  رد  زوس  ملاع  دهاش  يا 

دش ییادیوس  رس  ره  دش  انیس  هنیس  نوچ  قاشع ***  لد  روط  رد  درک  یلجت  وت  نسح 

ییادوس رس و  ره  رد  يروش  شررش  ره  دش  دز ***  یتسه  نمزخ  رد  شتآ  وت  خر  قشع 
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ییاخرکش هب  یطوط  یناوخ ، لزغب  لبلب  وت ***  دایب  همغن  رد  کی  ره  نمچ  ناغرم 

ییابیکش ربص و  اب  میرجه  هتخومآ  میرجه ***  هتخورفا  میرجه  هتخوس  ام 

ییادیش هلاو و  نوچ  وت  يوک  هتشگرس  وت ***  يوم  هتفشآ ي  وت  يور  هدادلد ي 

ییاراد وت  هزورما  ار  تحالم  میلقا  ردنکسا ***  هنیئآ  رترب ز  ترد  كاخ  يا 

ییاراد وت  مسا و  ینعم  رد  همه  نابوخ  یبوخ ***  نمچ  ردنا  انعر  تدق  ورس و  يا 

ییاشگب وت  هدقع  نیا  شیوخ  فطلب  هکنآ  زج  شیپ ***  زا  دورن  يراک  شیرلد  رقتفم  زا 

یناپمک هللا  هیآ  ناوید  زا 

َنِینِمْؤُْملا ِنَع  ِِهب  ُجَّرَُفی  و 

هعماج زا  اهمغ  مه و  یمامت  دـیایب  هک  وا  .دـش  دـهاوخ  لصاح  نینموم  يارب  شیاـشگ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ناـمیالوم  دوجو  هب 
.ددرگ یم  فرطرب  ترضح  هب  نادنمتدارا  نایعیش و  اصوصخ  یمالسا 

ِِهب َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َدَـعَو  يِذَّلا  ِّيِدـْهَْملا  یَلَع  ُمَالَّسلا  .تسا «  نامیا  لها  ءایلوا و  ءایبنا و  همه  شیاـشگ  جرف و  جـع ،) ) رـصع ماـما  جرف 
صوصخم ترایز  «» نِینِمْؤُْملا َدـْعَو  ِِهب  َزِْجُنی  َُهل َو  َنِّکَُمی  ًالْدَـع َو  ًاطِْـسق َو  َضْرَْألا  ِِهب  َأَلْمَی  َثَقَّشلا َو  ِِهب  َُّملَی  َِملَْکلا َو  ِِهب  َعَمْجَی  ْنَأ  َمَمُأـْلا 

« ترضح
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.دنک و فرطرب  ار  یگدنکارپ  دزاس و  مهارف  هملک  قافتا  وا  هلیسو  هب  ات  هداد  ار  وا  هدعو ي  اهتما  هب  دنوادخ  هک  يدهم  نآ  رب  مالس 
.دزاس یلمع  ار  نانموم  هب  هدعو ي  ات  دهد  تاناکما  ار  وا  دنک و  رپ  لدع  زا  ار  نیمز 

رخآ رد  ینامـسآ و  بهذـم  ناوریپ  هتـشادن  دوجو  دـیحوت  بتکم  ناوریپ  يارب  شمارآ  شوخ و  زور  نوـنک ، اـت  هتـشذگ  خـیرات  زا 
وا هک  دسرب  ارف  يزور  دیاب  .دنا  هدید  بیسآ  نیربکتـسم  اهتوغاط و  هیحان  زا  دنا و  هدوب  ملاظ  ملظ و  ریگرد  هراومه  یمالـسا  هعماج 

.دنک دازآ  زارفارس و  ار  نینموم  دوبان و  ار  ناراکمتس  دروآ و  دوجو  هب  يرادم  لدع  هعماج  دیایب و 

*** ** ***

رمع راهب  تیور  لگ  یب  تخیر  هک  زاب آ  رمع ***  راز  هلال  تخر  غورف  زا  مرخ  يا 

رمع راگزور  دشب  قرب  وچ  تمغ  ردنک  تساور ***  دکچ  ناراب  وچ  کشرس  رگ  هدید  زا 

*** ** ***

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  تلاسر  دنوادخ و  باتک  هب  دوشگ و  نخس  هب  بل  دلوت ، زا  سپ  نیتسخن  تاظحل  رد  نامتمعن  یلو 
.داد یهاوگ  نماما  همه  تماما  هلا و 

، ناسر نایاپ  هب  ارم  راک  ناشوپب و  لمع  هماج  نم  دروم  رد  ار  تیاه  هدعو  اراگدرورپ ، دومرف « : نینچ  سپس 
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(1) نک » رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  نم ، هلیسو  هب  رادب و  راوتسا  ار  میاه  ماگ 

یگدنز همادا  يارب  یسک  دوش و  یم  رارقرب  تینما  اج  همه  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  نینموم  يارب  یشیاشگ  نانچ  يودهم  تموکح  رد 
.درادن ینارگن  هنوگچیه 

ار نانآ  سرت  اهینارگن ، زا  دعب  و  اًْنمَأ » ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  نِّم  مُهَِّنلِّدَُـبَیل  َو  رون «  هروس  هیآ 55  شخب  نیا  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رسارس رب  تینما  نادنچ  نامز ، نآ  رد  .تسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد ي  هفیرش  هیآ  نیا  دومرف « : دومن ، دهاوخ  لدبم  تینما  هب 

ناروناـج و یتـح  دروخ ، یمن  مشچ  هب  یتـشحو  سرت و  دـسر ، یمن  ناـیز  رگید  زیچ  هب  زیچ  چـیه  زا  هک  دوش  یم  هدرتـسگ  یتـیگ 
(2) دنرادن .» يرازآ  رگیدکی  هب  دننک و  یم  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  تاناویح 

.ُحِصاّنلا ُِّیلَْولا  ُیَا  اَهّ َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُِفئَّاْخلا  ُبَّذَهُْملا  ُیَا  اَهّ َکیلع  ُمالَّسلَا  . 7

هرارز هکنانچ  دراد  دوجو  وا  نتشک  فوخ  ددرگن ، یمارگ  نآ  شریذپ  هدامآ  دعتـسم  ناهج  دوشن و  هدامآ  ترـضح  روهظ  هنیمز  ات 
.تسه شروهظ  زا  لبق  یتبیغ  مالسلا ) هیلع   ) مئاق ترضح  يارب  لتَقلا » ُفاُخی  لاق : َِمل ؟ ُتُلق : هروهُظ  َْلبَق  ًهَْبیَغ  ِِمئاْقِلل  َّنِا  : » دیوگ یم 

.دنشکب ار  وا  هکنآ  زا  سرت  تفگ : هچ ؟ يارب  دیسرپ  لئاس 
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ایآ مینک  یم  ضرع  خساپ  .دسرب  تداهـش  هب  شراوگرزب  ناردپ  دننامه  هک  ضرف  رب  دننک  روهظ  ناشیا  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
هداد ار  نآ  دیون  هدعو و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رتمهم  همه  زا  ءایلوا و  ءایبنا و  همه  هک  يزیچ  ناشیا  تداهـش  روهظ و  ضحم  هب 

.تسین روط  نیا  اعطق  دش ؟ دهاوخ  ققحم  همیرک  تلود  لدع و  تموکح  ینعی 

(1) َنوُِحلاَّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  » 

ُباحـصأ مُه  دومرف « : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دـنرب  یم  ثاریم  هب  نم  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میتشون  باتک  نآ  یپ  زا  روبز  رد 
(2)« نامَّزلا رخآ  ِیف  مالسلا  هیلع  يدهَملا 

.دننامزلا رخآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  باحصا  اهنیا 

يدرم ات  دنک  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  ادخ  دشاب ، هدـنام  یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  طقف  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
كردم ج7 نامه  .دنک  داد  لدع و  زا  رپ  تسا  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنانچ  ار  نیمز  دنادرگ و  ثوعبم  ار  نم  تیب  لها  زا  حـلاص 

ص67.

.دش دهاوخن  ضوع  يزیچ  دوب و  دهاوخ  قرغ  یهابت  ملظ و  رد  نانچمه  نیمز  یمارگ  نآ  ندش  هتشک  اب  سپ 

َّربلا َو ّطَق  ُُهلثِم  اوُمَّعَنَتَی  َمل  اًمیعَن  ِهنامَز  ِیف  ِیتَُّما  ُمَّعَنَتَی  ...ُّيِدْهَْملا  ِیتَّمُأ  ِیف  ُنوُکَی  دومرف « : ترضح  نآ  زین  و 

49 ص :

.105 ءایبنا –  - 1
نایبلا ج7 ص66. عمجم  - 2
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(1)  « اِهتابَن نِم  ًائیش  ُضرَالا  ُرخَّدتالو  ًاراردَم  مهیلَع  ُءامَّسلا  ُلِسُری  رِجافلا 

هتفاین تسد  ینامز  چیه  رد  هک  دـنبای  یم  تسد  ییاه  تمعن  هافر و  هب  مدرم  وا ، نامز  رد  ..دـنک و  مایق  جـع )  ) يدـهم نم ، تما  رد 
.درادن ناهنپ  ار  دوخ  یندییور  زا  يزیچ  نیمز  درابب و  نانآ  رب  ار  شتمحر  ناراب  نامسآ  راکدب ، هچ  راکوکین و  هچ  همه  دنشاب ،

ققحم نآ  تاناکما  زا  يرادرب  هرهب  نیمز و  يدابآ  نارمع و  ات  دهد  تموکح  لیکـشت  دنامب و  هدـنز  شترـضح  دـیاب  بیترت  نیدـب 
.دوش

: ُحِصاّنلا ُِّیلَْولا  ُیَا  اَهّ َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

.تسامنهار اشگهر و  تقیقح ، ناگدنیوج  ناقشاع و  يارب  تسا و  رون  تمکح و  رسارس ، جع ) ) رصع ماما  ياهدومنهر  نانخس و 

نآ اب  تاقالم  هب  قفوم  هک  یناـسک  بلغا  .دـنک  یم  اوادـم  ار  شیوخ  ناراـمیب  زوسلد  یبیبط  نوچ  هک  تسا  هاوخریخ  یتسرپرـس  وا 
.دنا هتشگ  دنم  هرهب  راوگرزب  نآ  ياهتحیصن  زا  دنا  هدش  يرادیب  باوخ و  رد  ترضح 

(2)  « ٌنیِمَأ ٌحِصاَن  ْمَُکل  اَنَأَو  ّیِبَر  ِتَالاَسِر  َِلبُأ  ْمُکُغّ

.مشاب یم  هاوخ  ریخ  يا  هدننک  تحیصن  امش  يارب  مناسر و  یم  امش  هب  ار  مراگدرورپ  ياهمایپ 

50 ص :

راحب ج51 ص83. - 1
.68 فارعا –  - 2
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ییآزاب هک  تسا  تقو  دمآ  ناج  هب  وت  یب  لد  ییاهنت ***  مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا 

ییاناوت تقو  رد  ارنافیعض  بایرد  دنام ***  یمن  باداش  ناتسب  نیا  لگ  میاد 

ییابیکش نایاپ  دش  دهاوخب  تسد  زک  درک ***  منانچ  وت  زا  رود  يروجهم  یقاتشم و 

ییاهنت هشوگ  رد  سنوم  ماوت  دای  يو  یماکان ***  رتسب  رد  نامرد  ماوت  درد  يا 

ییامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدنا  وت  هچنآ  فطل  میمیلست ***  هطقن  ام  تمسق  هریاد  رد 

*** ** ***

: دینک هجوت  هعومجم  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  تسا  ناوارف  ترضح  زیمآ  تمکح  تاملک 

(1) ِناَْطیَّشلا »  َْفنَأ  ْمِغْرَأ  ِلَصَف َو  اَهّ ِهوَلَّصلا  ِلثِم  ْیَِشب ٍء  ِناَْطیَّشلا  ُْفنَأ  َمِغْرُأ  اَم  . » 1

.لامب كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  ناوخب و  زامن  سپ  دلام ، یمن  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن  دننام  زیچ  چیه 

(2) ْمُهُؤاَقَمُح »  ِهَعیِّشلا َو  ُءاَلَهُج  اَناَذآ  ْدَق  . » 2

.دنهد یم  رازآ  ار  ام  هعیش  نادرخ  مک  نانادان و 

51 ص :

راحب ج53 ص182. - 1
جاجتحا ج2 ص474. - 2
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راحب ج53 ص182. ِهتِرخآ »  ُهالوِال ُو  ِکلِذب  ًارِساخ  َنوکَی  ُهَّناَف  ِِهتَلِِصب  ُهرَمَا  نَم  یلَع  ِِهتَمِعن  نِم  ُهللا  ُهَراعَا  اِمب  مُهنِم  َلَخب  نَم  و  . 3

رد دزرو ، لخب  هداد  ار  اهنآ  هب  یگدیـسر  نامرف  هک  یناسک  هب  هدورف  تمارک  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  نداد  رد  هک  سکنآ  و 
.دوب دهاوخ  راکنایز  ترخآ  ایند و 

(1) ُباَحَّسلا »  ِراَْصبَْألا  ِنَع  اَهَبَّیَغ  اَذِإ  ِسْمَّشلِاب  ِعاَِفْتنِِالاَکَف  ِیتَْبیَغ  ِیف  ِیب  ِعاَِفْتنِالا  ُهْجَو  اَّمَأ  َو  . » 4

زا ار  دیـشروخ  ربا ، هک  یماگنه  تسا ، دیـشروخ  زا  نانآ  يرو  هرهب  دـننامه  متبیغ ، نارود  رد  نم  زا  مدرم  يرادرب  هرهب  تیفیک  اـما 
.دناشوپ یم  ناگدید 

(2) مُکُجَرَف »  َِکلَذ  َّنِإَف  ِجَرَْفلا  ِلیِْجعَِتب  َءاَعُّدلا  اوُِرثْکَأ  . » 5

.تسا نامه  رد  امش  جرف  هک  دینک  اعد  رایسب  جرف  لیجعت  يارب 

(3) ِهتَجاح »  یف  ُهللا  ناک  هللا  هَجاح  ِیف  َناک  نَم  . » 6

.دنک يرای  شیاه  تجاح  ندش  فرطرب  اهزاین و  رد  ار  وا  زین  دنوادخ  دشاب ، یهلا  تاجاح  رماوا و  ماجنا  هار  رد  هک  یسک 

(4) اَْنئِش »  ًاْئیَش  ُهَّللا  َءاَش  اَذِإَف  ِهَّللا  ًهَئیِشَِمل  ٌهَیِعْوَأ  اَُنبُول  . » 7

52 ص :

جاجتحا ج2 ص471. - 1
راحب ج53 ص177. - 2
راحب ج51 ص331. - 3
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.تساوخ میهاوخ  ام  دهاوخب  وا  هاگ  ره  سپ  تسا ، یهلا  تساوخ  تیشم و  فرظ  ام  ياهلد 

(1) ُمتیَفَک » دَق  ام  َملِع  اوُفَّلَکَتَتال  َو  مُکِینُغی ، اّمَع ال  ِلاوسلا  َباوبَا  اوُقلغَا  . » 8

.دیزادناین تقشم  هب  دنا  هتساوخن  امش  زا  هک  هچنآ  نتسناد  يارب  ار  دوخ  دینکن و  لاوئس  درادن  يا  هدیاف  ناتلاح  هب  هک  هچنآ  زا 

(2) نَتفلا »  ِتایدُرم  َو  ِلامْعْألا ، ِتاِقبُوم  ْنِم  يدُهلا َو  َدَْعب  َِهلالَّضلا  َنِمَو  ءالَْجلا ، َدَْعب  یمَْعلا  َنِم  هّللِاب  ُذوُعأ  . » 9

.هدننک دوبان  ياه  هنتف  راب و  تکاله  راتفر  زا  و  تیاده ، زا  سپ  یهارمگ  زا  و  ییانشو ، زا  سپ  ییانیبان  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ 

(3) ُقَبُْسی » ُهَقیفوت ال  َو  ُّدَُرت ،  ُُهتَدارإ ال  َو  َُبلاُغت ،  َّلَج ال  َّزَع َو  ِهللا  َراْدقَا  . » 10

.دریگ یمن  یشیپ  وا  قیفوت  رب  زیچ ، چیه  ددرگ و  یمن  بوکرس  وا  هدارا  دتوش و  یمن  بولغم  گرزب  دنوادخ  ياهریدقت 

(4) ِءامَّسلا »  ِلهِأل  ٌنامأ  َموُّجُنلا  َّنأ  امَک  ِضرألا  ِلهِأل  ٌنامأ  ّینإ  . 11

.دنتسه هنوگنیا  نالمسآ  لها  يارب  ناگراتس  هکنانچمه  مشاب ، یم  تینما  ناما و  جوم  نیمز  لها  يارب  نم 

53 ص :

نیدلا ج2 ص485. لامک  - 1

نیدلا ج2 ص511. لامک  - 2
راحب ج53 ص191. - 3

نیدلا ج2 ص485. لامک  - 4
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(1) ٌّيوَغ » ٌّلاض  ّالإ  انُْریَغ  ِهیعَّدَی  رَتفُم َو ال  ٌباّذک  ّالإ  اناوس  کلذ  ُلُوُقَی  ال  انیفو ، انَعَم  َّقحلا  َّنَا  ُومَلعَیلَو  . 12

نیا یسک  ام  زج  هدننز و  تمهت  يوگغورد  رگم  دیوگ  یمن  ام  زج  یسک  ار  نخس  نیا  و  تسام ، دزن  رد  ام و  اب  قح  هک  دننادب  دیاب 
.هدننک هارمگ  هارمگ و  رگم  درادن  ار  اعدا 

ُحِصاّنلا ُِّیلَْولا  ُیَا  اَهّ َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

*** ** ***

ییاهنت هشوگ  رد  سنوم  ماوت  دای  يو  یماکان *** رتسب  رد  نامرد  ماوت  درد  يا 

ییامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدنا  وت  هچنآ  فطل  میمیلست ***  هطقن  ام  تمسق  هریاد  رد 

* ** *

َكُروُهُظ ِهیف  ُعَّقَوَتُْملا  َکُمْوَی  َوُهَو  ِهَعُمُْجلا ، ُمْوَی  اذه  - 8

.دوش یم  بوسحم  یمالسا  گرزب  دایعا  ءزج  لاس  رد  هک  ییاهزور  زا  یتح  دراد ، مایا  ریاس  رب  زایتما  يرترب و  هتفه  رد  هعمج  زور 

(2) ِرطِفلا » ِموَی  یحضألا و  ِموَی  نِم    ِ هّللا َدنِع  ُمَظعأ  ِماّیألا و  ِیَس  ُدّ ِهَعُمُجلا  ُموَی  دومرف « : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

.تسا رتدنمجرا  زین  رطف  زور  نابرق و  زور  زا  لجوزع  دنوادخ  دزن  تساهزور و  گرزب  هعمج  زور 

54 ص :

نیدلا ج2 ص511. لامک  - 1
راحب ج104 ص73 - 2

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_54_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_54_2
http://www.ghaemiyeh.com


.كردم نامه  هَعُمُْجلِاب » اوُحَْرفَی  یک  ِهَهِکاَْفلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ٍهَعُمُج  ِّلُک  ِیف  ْمُکَِیلاَهَأ  اُوفِرْطَأ  دومرف « : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نامیالوم 

.دنوش لاحشوخ  هعمج  ندمآ  زا  ات  دیهد  ربون  دوخ  هداوناخ  هب  هویم  يرادقم  هعمج  زور  ره 

(1) .دراد » تلیضف  اهزور  رگید  رب  هعمج  زور  اریز  دوش ، یم  نادنچ  ود  هقدص  باوث  هعمج  زور  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هک تسا  يزور  تسوت و  زور  تسا و  هعمج  زورما  هک  میدناوخ  ءادفلا  هل  یحور  رصع  ماما  هرابرد ي  هعمج  زور  ترایز  اعد و  رد 
.دشاب یم  تروهظ  عقوت 

شروهظ زور  ترضح و  نآ  زور  هک  اریز  مینک  رارقرب  یمارگ  نآ  اب  هنامیمص  طابترا  يا  هناهب  ره  هب  هعمج  زور  بش و  مینک  شالت 
.دشاب یم 

هیلع ُِمئاَْقلا  ُجُرْخَی  هک «  میراد  يددـعتم  تایاور  نوچ  تسه  دـیدرت  دـنک ، یم  روهظ  هعمج  زور  هطق  روط  هب  راوگرزب  نآ  هکنیا  رد 
نامه اروشاع  زور  هبنـش  زور  رد  مالـسلا  هیلع  مئاـق  : (2) مالسلا » هیلع  ُْنیَـسُْحلا  ِهِیف  َِلُتق  يِّذَلا  َمْوَْیلا  َءاَروُشاَعَمْوَی  ِْتبَّـسلا  َمْوَی  مالـسلا 
داشرا زا  قوف  نتم  هب  هباشم  یتایاور  رثالا  بختنم  مرتحم  فلوم  .دنک  یممایق  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يزور 

، يدابآ نوتاخ  نیعبرا  یسوط ، خیش 

55 ص :

لامعالا ص220. باوث  - 1
قودص نیدلا  لامک  زا  لقن  رثالا ص464  بختنم  - 2
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( هر  ) قودص خیش  زا  لقن  هب  دوعوم  يدهم  باتک  رد  .دنک  یم  لقن  جع )  ) نامزلا رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  رارسالا و  فشک 
هیلع قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  اهنآ  باحـصا و  زا  رفن  نیدنچ  زا  وا  هک  هدروآ  نینچنیا  ریمع  یبا  نب  هللادبع  زا  لاصخ  باتک  زا 

(1) دنک .» یم  مایق  هعمج  زور  ردتیبلها  ام  مئاق  دومرف : هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا 

هب ار  دوخ  ناگتـشرف  دنوادخ  دیـسر ، ارف  هعمج  بش  نوچ  دومرف « : هک  8ه  درک تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایبظ  نب  سنوی 
یم مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  دمحم و  يارب  رومعملا  تیب  بنج  رد  رون  زا  يربنم  حبص  عولط  دتـسرف و  یم  ایند  نامـسآ 

نامسآ ياهرد  دنک و  یم  عمج  اهنآ  ربنم  ياپ  ار  نانموم  ناربمغیپ و  ناگتشرف و  دنوادخ  سپـس  دنور  یم  الاب  نآ  زا  اهنآ  دراذگ و 
باتک رد  هک  تسیا  هدعو  عقوم  نونکا  اراگدرورپ ! دنک : یم  ضرع  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رهظ  ماگنه  هاگنآ  دوش  یم  هدوشگ 

(2) ِضْرَْألا » ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِّذَلا  ُهَّللا  َدَعَو   » تسا هیآ  نیا  نآ  يا و  هداد  هدعو  دوخ 

.دنک ناشنیشناج  نیمز  يور  رد  هک  دهد  یم  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هدیدنسپ  ياهراک  هدروآ و  نامیا  امش  زا  هک  ینانآ  هب  دنوادخ 
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هاگنآ .دنتفا  یم  هدجس  هب  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  دمحم و  سپس  دنیوگ  یم  ار  بلطم  نیمه  زین  ایبنا  ریاس  ناگتشرف و 
راوخ تراکوکین  ناگدـنب  دـندش و  هتـشک  تناگدـیزگرب  هدـش و  کته  تمیرح  اریز  نک  بضغ  نانید  یب  رب  ایادـخ  دـنیوگ : یم 

(1) .تسا » یمولعم  تقو  نیا  دنک و  یم  دهاوخ  هچنآ  دنوادخ  سپ  دنا ، هدیدرگ 

.تسا همیرک  تلود  رارقتسا  زور  هبنش  تسا و  هعمج  مایق  روهظ و  زاغآ  هک  دشاب  نیا  تایاور  نیب  عمج  دیاش 

: ِماَرِْکلا ِدالْوَأ  ْنِم  ٌمیِرَک  َيالْوَم  اَی  َْتنَأ  - 9

ناراوگرزب نآ  هب  يدـنمتجاح  ره  دـننک  یمن  در  دوخ  هناخ  رد  زا  ار  یـسک  اریز  دـنتمارک  مرک و  لـها  یگمه  وا  نادـناخ  ربماـیپ و 
.تسا مرک  ناشیا  تیجس  ناسحا و  اهنآ  تداع  نوچ  ددرگ  یمن  رب  دیما  ان  دنک ، عوجر 

م.هریبک هعماج  ترایز  زا  يزارف  ُمَرَکلا » ُمُُکتّیِجَس  ناسحِالا و  ُمُُکتَداع  » 

زا شیب  ناسحا  عقوم  رد  دـیامن و  یم  افو  شیوخ  ياه  هدـعو  هب  دـنک ، یم  وفع  تردـق  ماـگنه  رد  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  میرک 
.دنک تیانع  یسک  هچ  هب  دهدب و  ردقچ  هک  درادن  یکاب  دشخب و  یم  دنعقوتم  صاخشا  هک  ار  هچنآ 

وفع شـشخب و  ام  يوخ  هک  میتسه  يا  هداوناـخ  اـم  . (2) انَمَلَظ » نَّمَع  ُوفعلا  اُنتَّوُُرم  ِتیَبلا  َلهَا  اـّنِا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.دنا هدرک  ملظ  ام  رب  هک  تسا  یناسک  ندومن 
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نامزلا بحاص  ترضح  هب  هثاغتسا 

ترضح هب  هثاغتسا  ياعد 

ِضْرَْعلا ِلوُّطلا َو  ِیف  ِلْدَْعلا  ِرِشان  ِضْرَْالا َو  ِرِّهَطُم  ِنارُْقلا َو  ِماکْحَا  ِنِّقَُلم  ِناْمیِالا َو  ِرِهْظُم  ِنامَّزلا َو  ِبِحاص  . 10

نیمز ضرع  لوط و  رد  لدع  هدنهد ي  رشن  نیمز و  هدننک  كاپ  نآرق و  ماکحا  هدنزومآ  نامیا و  هدننک  راکشآ  نامز و  بحاص  وا 
.تسا نامز  و 

زا هک  تسا  یفاک  دناسر و  یم  نادنمتجاح  همه  هب  تبسن  ار  ترضح  صاخ  فطل  فاطعنا و  دشاب  بحاصم  يانعم  هب  بحاص  رگا 
تسا و یعطق  راوگرزب  نآ  یهارمه  تبحاصم و  دریگ ، ماجنا  یـشیاین  اعد و  دوش و  رارقرب  یمارگ  نآ  اب  یطابترا  شناتـسود  هیحان 
ماما و ره  عقاو  رد  .دـناسر  یم  همه  هب  راگدرورپ  بناج  زا  ار  ترـضح  نآ  هطاـحا  فارـشا و  دـشاب  ناـمبز  بحاـص  ياـنعم  هب  رگا 

.تسا نامز  بحاص  دوخ  تماما ، رصع  رد  ادخ  تجح 

: نامیِالا ِرِهظُم  و 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  .تفرگ  دهاوخ  ماجنا  جع )  ) يدهم ترـضح  تیافک  اب  تسد  هب  ناهج  حطـس  رد  ادخ  نید  نامیا و  روهظ 
.تسا مالسا  نید  ندش  یناهج  نآ  هدرکن و  ادیپ  یجراخ  قادصم  زونه  هک  هدومرف  هراشا  يا  هتکن  هب  نآرق  ياج  هس  رد 

(1) ِلُک » ِهّ ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا  ِنیدَو  �يدُهلِاب  َُهلوسَر  َلَسرَأ  يّذَلا  َوُه  » 
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.دنک ادیپ  يرترب  نایدا  یمامت  رب  ات  هداتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شیوخ  ربمغیپ  هک  تسوا 

ُِمئاَْقلا ع َجُرْخَی  یَّتَح  اَُهلیِوَْأت  ُلِْزنَی  َال  ُدـَْعب َو  اَُهلیِوَْأت  َلََزن  اَم  دومرف « : هک  تسا  قوف  هیآ  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مـالک  نیا 
َْتلاََقل ٍهَرْخَص  ِنَْطب  ِیف  ٌكِرْشُم  ْوَأ  ٌِرفاَک  َناَک  َْول  یَّتَح  ُهَجوُرُخ  َهِرَک  ّاَلِإ  ِماَمِْإلِاب  ٌكِرْـشُم  َال  ِمیِظَْعلا َو  ِهَّللِاب  ٌِرفاَک  َْقبَی  َْمل  ُِمئاَْقلا  َجَرَخ  اَذِإَف 

(1)ص121. ْهُلْتقا » ِینْرِسْکاَف َو  ٌِرفاَک  ِینَْطب  ِیف  ُنِمُْؤم  اَی 

ادخ و هب  رفاک  چیه  رگید  درک  جورخ  وا  یتقو  دـنک ، جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هکنآ  ات  دـش  دـهاوخن  هدـشن و  لزان  هیآ  لیوات  زونه 
دریگ یم  گنت  نانچ  نانآ  رب  ار  هصرع  بانج  نآ  اریز  دوش (  یم  تحاران  بناـج  نآ  جورخ  زا  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یماـما  رکنم 

رد هک  دهد  یم  عالطا  ار  ترضح  نآ  هب  نینموم  گنس ، نآ  دوش ، ناهنپ  یگنس  لد  رد  يرفاک  رگا  یتح  دبای ) یمن  يزیرگ  هار  هک 
: » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  نامیالوم  .ناـسرب  لـتق  هب  رواـیب و  نوریب  ار  وا  نکـشب و  ارم  هدـش ، ناـهنپ  يرفاـک  نم  مکش 

هنیک و يردـقب  ناشیا  هب  تبـسن  اهنآ  .تشذـگ  دـح  زا  ترـضح  نآ  هب  مدرم  ياهگنرین  هعدـخ و  هک  اریز  دـش  بئاغ  رمالا  بحاص 
نایرکشل اب  ار  وا  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  .دوب  دهاوخ  نیرتنمـشد  ترـضح  نآ  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  هک  دنریگ  یم  لد  رد  توادع 

لوسر شدج  نید  ات  دنک  یم  يرای  دوخ  یبیغ 
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ادخ نید  هدننک ي  رهاظ 

(1) .دنشاب » هتشاد  تهارک  ناکرشم  هچ  رگا  دهد ، هبلغ  ناهج  نایدا  همه  رب  شیوخ  تیافک  اب  تسد  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

اج هب  نیمز  يور  رد  نآ  ریغ  یلگ و  هناخ  چیه  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  دـیوگ ، یم  دوسا  نب  دادـقم 
لها ارنانآ  ادخ  دنادرگ و  زیزع  ار  نانآ  مالسا  هکنیا  ای  يراوخ ، هب  ای  تزع و  اب  ای  ددرگ ، لخاد  نآ  رد  مالسا  هملک  هکنآ  زج  درادن 

(2) دنیآرد » مالسا  تعاطا  تحت  يراوخ  هب  دنادرگ و  ناشراوخ  ای  دندرگ و  زیزع  نآ  هلیسو  هب  هجیتن  رد  دیامن و  نید 

.تفرگ دهاوخ  ماجنا  ءادفلا  هل  یحور  نامز  ماما  رصع  رد  یعقاو  يانعم  هب  تسا  حرطم  هزورما  هک  ندش  یناهج  نیا 

هب ییاقیرفا  ياهروشک  مدرم  ترـضح  نآ  رـصع  رد  .دش  دهاوخ  مکاح  ناهج  رب  هبناج  همه  تلادع  دحاو و  نید  دـحاو ، تموکح 
.دنیامن یم  هدافتسا  هنایم  رواخ  ای  اکیرما و  اپورا و  مدرم  هک  دننک  یم  هدافتسا  نیمز  هرک  عفانم  عبانم و  زا  تبسن  نامه 

ُطِسابلاو ِنیّدِلل  ُرِهْظُملاَو  ِّقَحلِاب  ُمئاقلا  وه  ُنیسُح  ای  َكِْدلُو  ْنِم  ُعِساّتلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نامیالوم 
نید دنک ، یم  مایق  قح  هب  هک  تسا  یسک  نامه  وت ، رسپ  نیمهن  نیسح  يا  ِلْدَْعِلل »
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نارق ماکحا  هدنزومآ ي 

.دهد یم  شرتسگ  ناهج  حطس  رد  ار  تلادع  دزاس و  یم  رهظ  ار  ادخ 

زا نامرح  رقف و  راوگرزب  نآ  رصع  رد  هلب  میرامشب ؛ تلادع  رصع  ملع و  رصع  رون و  رـصع  ار  یمارگ  نآرـصع  هک  تسین  طلغ  نیا 
یم شمارآ  تمعن و  هب  لیدـبت  یمهنج  یناگدـنز  دور و  یم  نوریب  مغ  نزح و  زا  نایناهج  ياهلد  دوش ، یم  جراـخ  يرـشب  هعماـج 

.دوش یمن  هدید  یتلادع  یب  زا  يرثا  رگید  دوش و 

: ِنآرُقلا ِماکحَا  ِنَّقَلَم  َو 

يارجا وترپ  رد  دنشاب  ناهج  ياجک  ره  رد  ناسنا  فلتخم  راشقا  یتخبکین  تداعس و  کش  نودب  تسا ؛ نآرق  ماکحا  هدنزومآ ي  وا 
.تسا ینآرق  یهلا و  نیناوق 

.ددرگ یم  ارجالا  مزال  نآرق ، یعطق  نیناوق  هک  دراد  دوجو  تیصوصخ  نیا  همیرک  تلود  تموکح  نامز  رد 

ار اعدا  هک  يا  هلدا  دهاش و  رظتنم  دـنک و  یم  مکح  قیاقو  ثداوح و  هب  شیوخ  عالطا  ملع و  هب  هک  تسا  یمارگ  نآ  ياهیگژیو  زا 
دوش و داد  لدع و  زا  رپ  ترضح  نآ  كرابم  تسد  هب  نیمز  دیاب  رتاوتم  ناوارف و  تایاور  قبط  هک  اجنآ  زا  .دنام و  یمن  دنک ، تباث 

نکمم تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک و  لمع  شیوخ  ملع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ  ددرگ ، هزیکاپ  روج  ملظ و  زا 
تیانج و بکترم  یناسنا  تسا 
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خیراـت رد  هکناـنچ  دوـشن و  صاـصق  هدـش و  لاـمیاپ  لوـتقم  فرط  نوـخ  ددرگن و  عـلطم  وا  مرج  زا  سکچیه  دوـش و  یــشک  مدآ 
.دراد تافانم  ًالدَع » ًاطِسق َو  َضرَالا  ِِهب  هللا  ُأَلمَی   » اب يزیچ  نینچ  نیاربانب  هداد ، خر  ناوارف  رشب  یناگدنز 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

َّلک ُِربُخی  و  ِهِملِعب ،  ُمُکحَیَف  یلاعت    ُ هّللا ُهُمِهُلی  َِیب ،  ٍهَنّ یلإ  ُجاتحَی  َدواد ال  ِمکُحب  ِسانلا  َنیب  َمَکَح  مالـسلا  هیلع  ٍدّمحم  ِلآ  ُمئاق  َماق  اذإ  »
هماقا هب  جایتحا  .دیامن  یم  مکح  دواد  مکح  هب  مدرم  نیب  دنک  مایق  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  مئاق  هک  ینامز   (1) ُهونَطبَتسا » امب  ٍموَق 

.دزاس یم  ربخ  اب  دنک  یم  كرد  دوخ  ملع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دنک  یم  ماهلا  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  درادن ، لیلد 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  نآرق و  هدودحم  زا  جراخ  مکح  دیآ و  یم  رد  ارجا  هب  ترـضح  نآ  تلود  رد  نآرق  هدش  لیطعت  ماکحا 
.دش دهاوخن  رداص  هلآ  و 

: ِضرَالا رِّهَطُم  و 

.روجف قسف و  داسف و  ناهانگ و  كرش و  زا  ریهطت  تسا ، نیمز  رهطم  ءادفلا ، هل  یحور  نامز  ماما 

رد دیاب  هک  تسا  سجن  دیلپ و  ییاهزیچ  هچ  مینیبب  مینک و  هعجارم  نآرق  هب  .تسا  تساجن  لباقم  تراهط 
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نیمز هدننک ي  كاپ 

.ددرگ كاپ  ناشدوجو  ثول  زا  نیمز  دوش و  هدیچرب  یمارگ  نآ  رصع 

: ناکرشم . 1

.دنتسه سجن  ناکرشم  هک  دینادب  نامیا ، لها  يا   (1) ٌسََجن » َنوُکِرْشُْملا  اَّمَنِإ  اُونَمآ  َنیِّذَلا  ُیَأ  اَهّ اَی  »

: ثئابخ . 2

(2) َنوُِحْلُفت » ْمُکَّلََعل  ِباَْبلَْألا  ِیلوُأ  اَی  َهَّللا  اوُّقَتاَف  ِثِیبَْخلا  ُهَْرثَک  َکَبَجْعَأ  َْولَو  ُّبِیَّطلاَو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْسَی  َال  ُْلق  »

، دیـسرتب ادخ  زا  هشیدـنا  نابحاص  يا  تشاداو ، بجعت  هب  ار  وت  ناکاپان  دایز  دادـعت  هچ  رگا  دنتـسین و  ناسکی  هزیکاپ  كاپان و  وگب 
.دیوش راگتسر  دیاش 

: رامق بارش و  . 3

(3) َنوُِحْلُفت » ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  ُباْصنَْألا َو  ُرِْسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَّمَنِإ  اُونَمآ  َنیِّذَلا  ُیَأ  اَهّ ای  »

.دیوش راگتسر  دیاش  دینک ، يرود  اهنآ  زا  .دنناطیش  ياهراک  زا  دندیلپ و  رامق  لیاسو  اهتب و  رامق و  بارش و  نامیا ، لها  يا 

: تارکنم اشحف و  . 4

ینانآ  (4) َنوُمَْلعَت » ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  ِهَرِخْآلا َو  اْینُّدلا َو  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذـَّلا  ِیف  ُهَشِحاْفلا  َعیِـشَت  ْنَأ  َنّوُبُِحی  َنیِذـَّلا  َّنِإ  »
ار اشحف  دنراد  تسود  هک 
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اَّمَنِإ لق  .دیناد «  یمن  امـش  دـناد و  یم  ادـخ  تشاد و  دـنهاوخ  كاندرد  باذـع  ترخآ  ایند و  رد  دـنزاس ، عیاش  نامیا  لها  نیب  رد 
(1) َیْغَْبلاَو » َْمثِْإلاَو  َنََطب  اَمَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  َّیِبَر  َمَّرَح 

.تسا هدومن  مارح  زین  ار  زواجت  هانگ و  عون  ره  نینچمه  و  هدرک ، مارح  ناهنپ  هچ  راکشآ و  هچ  ار  دب  ياهراک  مراگدرورپ  وگب :

دیاب هدـننک  كاپ  .دـیامن  یم  هزیکاپ  كاپ و  ار  نیمز  دـنیچیم و  رب  ار  اشحف  رامق و  بارـش و  تثابخ و  كرـش و  طاب  دـیآ و  یم  وا 
.دشاب كاپ 

(2) ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اّمَنِإ  »

.دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  هدرک  هدارا  دنوادخ 

(3) ِبُویُعلا » نَع  اّربُملا  ِبونُّذلا ، نِم  رِّهَطُملا  ُمامالا ، : » دومرف یم  موصعم  ماما  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.تساهبیع زا  ياربم  ناهانگ و  زا  زیکاپ  ماما ،

: ِضرَعلا لوّطلا َو  ِیف  ِلدَعلا  اُورشان  َو 

.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ینعی  تلادع  تلادع و  ینعی  ءادفلا  هل  یحور  نامز  ماما  دنتسه ، مه  نیرق  تلادع  تیودهم و 
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رتسگ تلادع 

همه هتـشادن و  دوجو  يرگمتـس  یکاخ  هرک  ياـج  چـیه  رد  ینعی  تسا  یتیگ  هنهپ ي  رد  لدـع  رـشان  راوگرزب  نآ  دوش  هتفگ  یتقو 
.دنوش یم  دوبان  نیزواجتم  اهتوغاط و 

ُرِطیَُـسی َو  اِهبوُسعَی ،  یِلا  ُلحَّنلا  يِواَی  اـمَک  ُُهتَُّما  هَیِلا  يواـت  : » دـیامرف یم  يودـهم  تلادـع  هراـبرد ي  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
(1) ًامَد » ُقیرُهی  ًاِمئان َو ال  ُِظقُویال  ِلَّوَالا ،  ُمِهِرمَا  ِلثِم  یلَع  ُساّنلا  َنوُکَی  یّتَح  َلدَعلا 

یم ناهج  هنهپ  رد  ار  تلادـع  دـنرب ، یم  هانپ  شیوس  هب  دـنزرو و  یم  رهم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  هب  یمالـسا  تما 
یسک شیاسآ  محازم  یسک  ینعی   ) دنک یمن  رادیب  ار  يا  هتفخ  .دنادرگ  یم  زاب  اهنآ  هب  ار  مالسا  ردص  تیمیمص  افص و  دنارتسگ و 

.دزیر یمن  قحان  هب  ار  ینوخ  و  دوش ) یمن 

.دشاب یم  رفنتم  ملظ  زا  تسا و  تلادع  ناهاوخ  شیوخ  داهن  نورد و  زا  ناسنا  نوچ  تسوا  یهاوخ  تلادع  ترـضح ، تیقفوم  زمر 
هدیـشک اهیتلادع  یب  زا  یناوارف  جنر  مدرم  روهظ ، زا  لبق  الوا  هک : تسنآ  دوش  یم  بذج  ترـضح  نآ  يوس  هب  اه  بلق  هکنیا  تلع 

دهاوخ شترضح  تموکح  تابث  ثعاب  نیمه  دننک و  یم  سمل  یمارگ  نآ  نینزاندوجو  رد  ار  تلادع  سوسحم  روط  هب  ایناث  دنا و 
.دش
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نینموم شخب  تزع 

ْدَقَف ُهاَصَع  ْنَم  َهَّللا َو  َعاَطَأ  ْدَـقَف  ُهَعاَطَأ  ْنَمَف  ِهَّیِعَّرلاب  َلَدَـع  ِهَّیِوَّسلِاب َو  َمَّسَق  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ  انُّیدـهم  َماَق  اَذِإ  دومرف «: مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
(1) .َهَّللا » یَصَع 

وا زا  یسک  ره  .دنک  یم  ارجا  مدرم  نایم  رد  ار  تلادع  دنک و  یم  میسقت  يواسم  روط  هب  ار  لام  دنک ، مایق  تیب  لها  ام  يدهم  نوچ 
.تسا هدرک  ینامرفان  ار  يادخ  دنک ، ینامرفان  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  ادخ  زا  دنک ، تعاطا 

رجحلا هضیرفلا  بحاصل  ِهلفاّنلا  ُبِحاص  َمِّلـُسی  نَأ  هیدانُم : يداـُنی  نأ  َلدـعلا  مئاـقلا  ُرهُظی  اـم  لّوا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(2) فاوَّطلاو » دوسالا 

یم یبحتـسم  فاوط  هک  ینانآ  دنک ، یم  مالعا  يدانم  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  رهاظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  تلادع  زا  هک  يزیچ  نیتسخن 
.دننک یلاخ  دننک  یم  بجاو  فاوط  هک  یناسک  يارب  ار  دوسالا  رجح  فاوط و  لحم  دننک ،

يدارفا ناگدـننک  فاوط  بلغا  دراد و  دوجو  فاوط  يارب  يراشف  ماحدزا و  هچ  هک  دـندهاش  دـنا ، هدـش  فرـشم  جـح  هک  ییاـهنآ 
! دننک یم  لاغشا  دنروآ  یم  اجب  بجاو  فاوط  هک  ار  ینانآ  ياج  .دنروآ و  یم  اج  هب  بحتسم  فاوط  هک  دنتسه 

نآ يارجا  لادع و  نتشاد  هب  شرادید  قیفوت  یگتسیاش  ترضح و  تیاضر  بلج  هار  تسا  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  نامیالوم  هک  کنیا 
.تسا
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 . َنیِِملاَّظلا َنیِّرِبَکَتُْملا  َنیِِرفاَْکلا  َّلِذُم  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َنِینِمْؤُْملا  َّزِعُم  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  . 10

هب ار  ملاظ  ربکتم و  نارفاک  ینیب  یـشخبیم و  تردق  تزع و  ار  دنب  رد  هدیـشک و  فاعـضتسا  هب  ار  نینموم  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالس 
هدید و جنر  مدرم  هک  تسا  نآ  ءادفلا ، هل  یحور  يدـهم  ترـضح  بالقنا  هویم  نیرت  نیریـش  ینک ! یم  ناشلیلذ  یلام و  یم  كاخ 

.دننک یم  هدهاشم  ار  ربکتم  نارفاک  ینوبز  تلذ و  دوخ و  ییاهر  يدازآ و  دوخ  نامشچ  اب  هدیشک  متس 

ُجُرْخَأ َو َنیِح  ُجُرْخَأ  یِّنِإ  : » دومرف دوخ  هک  ارچ  درادن  نانآ  مادکچیه  اب  تعیب  دشک و  یم  ریز  هب  ار  اهتوغاط  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما 
(1) یُِقنُع » ِیف  ِتیِغاَوَّطلا  َنِم  ٍدَحَِأل  َهَْعَیب  َال 

اپ ناربمایپ  ینامرآ  هعماج  هک  تسوا  تموکح  نارود  رد  .مشاب  هتشادن  ندرگ  رب  ار  یتوغاط  چیه  تعیب  هک  منک  یم  مایق  ینامز  نم 
.دوش یم  ققحم  یعقاو  یگدنز  زا  فده  دراذگ و  یم  دوجو  هصرع  هب 

هب ار  دوخ  تماما  تلاسر و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  هک  دنـشاذگن  بصاغ  يافلخ  اـه ، نوعرف  اهدادـش ، اـهدورمن ،
مرج هب  ارثکا  دننک و  يوریپ  همئا  ءایبنا و  زا  هک  دندش  یم  عنام  دندیشک و  یم  دنب  رد  ار  هانگ  یب  مدرم  هراومه  دنهد و  ماجنا  یبوخ 

نآ زا  تیعبت 
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نارگمتس هدننک ي  بوکرس 

.دندش یم  هتشک  هدیدرگ و  هجنکش  هدیشک و  دنب  رد  ناراوگرزب 

: تسا نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هدارا  یلو 

(1) َنِیثِراَْولا »  ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِّذَلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو  » 

.مییامن ناشناثراو  هدرک و  مدرم  ناربهر  ار  نانآ  میراذگ و  تنم  نیمز  يور  رد  هدش  فیعض  مدرم  نآ  رب  هک  میدرک  هدارا  ام  و 

یفاـص ریـسفت  .مُهَءادـعَا » ُّلِذـُی  مهُّزُِعیَف َو  مهِدـهَج  َدـَعب  مهَّیدـهَم  ُهللا  ُثعبَی  ٍدّـمُحم  ُلآ  مُه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
ص403.

زیزع و ار  نانموم  وا  طسوت  دزیگنا ت  یم  رب  ار  دـمحم  لآ  يدـهم  دـنوادخ  دنتـسه  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  ناـشیا 
.دنادرگ نوبز  لیلذ و  ار  نانمشد 

َهَِربابَجلا و ُدیُبی  َو  نامزَّلا ، رِخآ  یف  ُرَهظَی  يذَّلا  ِرمألا  ِبِحاِصب  ُهَصوُصخَم  َهَیآلا  ِهِذـه  َّنا  : » دومرف هیآ  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .اًروج » تَئُلم  امَک  ًالدَع ، اه  ُءألَمیَف  ًابرغ ، ًاقرَش َو  َضرألا  ُِکلمَی  َو  َهَنِعارَفلا ،

دوبان ار  اهنوعرف  نارگمتـس و  دـیامن ، یم  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  یـسک  ناـمه  ینعی  .دراد  صاـصتخا  رمـالا  بحاـص  هب  هیآ  نیا 
طلسم ملاع  برغ  قرش و  رب  هدرک و 
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.دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  اج  همه  هتشگ و 

: میراد یم  هضرع  شیوخ  يادخ  هب  هبدن  ياعد  رد 

!؟ تسا ناراکمتس  ندرک  نک  هشیر  يارب  هدامآ  هکنآ  تساجک  ِهَمَلَّظلا »  ِِرباد  ِعْطَِقل  ُّدَعُملا  َْنیَأ  » 

!؟ نیزواجتم تکوش  هدننکش  تساجک  ِناوْدُعلاَو » ِرْوَجلا  َِهلازإل  یَجتْرُملا  َْنیَأ  » 

!؟ نیزواجتم تکوش  هدننکش  تساجک  َنیِدَتْعُملا » ِهَکْوَش  ُمِساق  َْنیَأ  » 

!؟ نادرمتم ناشکرس و  نک  دوبان  تساجک  ِهَدَرَْملا » ِهاتُْعلا َو  ُدیبُم  َْنیَأ  » 

!؟ نانمشد هدننک ي  راوخ  ناتسود و  شخب  تزع  تساجک  ءاَدعَالا »  ُّلِذُم  ِءاَِیلوَالا َو  َّزِعُم  َنیَا  » 
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تسا يداه  ناهج  همه  تعسو  هب  وا 

ًالِعف ّالوَق َو  ُّيِدهَملا  ُمامِالا  کَّنَا  ُدَهشَا  . 11

هب لمع  راتفگ و  رد  تسا و  رگتیادـه  يادـخ  هدـش ي  تیبرت  هک  وا  .تسا  يداـهلا » » دـنوادخ فیرـش  مسا  رهظم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا يداه  ناهج  همه  تعسو 

.دشاب تبحم  فطل و  اب  هارمه  هک  ییامنهار  تلالد و  ینعی  تیاده  ِفُطِلب » ٌَهلالِد  ُهَیادِهلَا   » هک هدروآ  تادرفم  رد  بغار 

یم مایتلا  اهناسنا  یحور  مالآ  اهدرد و  هب  هاوخریخ  یهارمه  قیفش و  یمدمه  نابرهم و  ردپ  نوچ  ءادفلا ، هل  یحور  يدهم  ترضح 
.دشخب

نطاب و رد  ذوفن  هب  دراد و  هدهع  هب  ار  ینطاب  يرهاظ و  تیادـه  هک  تسوا  اهنت  ام  رـصع  رد  .تسادـخ  مدرم و  نیب  ضیف  هطـساو  وا 
.دهد یم  قوس  یعقاو  لامک  يوس  هب  ار  اهنآ  دعتسم ، قیال و  صاخشا  دوجو  ریمض 

.تسا مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ناربمایپ و  صاخ  دش  هراشا  نادب  نآرق  رد  هک  رما  هب  تیاده  ماقم 

(1) نُونقوی » اِنتایِآب  اوناک  اورَبَص َو  اَّمل  انِرمِأب  َنودهَی  ٌهَِّمئأ  مُهنِم  انلَعَج  «َو 

.دنتشاد نیقی  ام  تیآ  هب  دندرک و  ربص  نوچ  دننک ، تیاده  ام  رما  هب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  یناماما  نانآ  زا  ام 

نایعیش ناتسود و  رثکا  يارب  شیب  مک و  تیا  هدنزاس  یفطاع و  يا  هطبار  هک  يرما  هب  تیاده  هطبار  عون  نیا 
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مالـسلا و مهیلع  ناـماما  هناـیفخم  يرـس و  تاـیانع  هعیـش  هتـسجرب  ءاـملع  لاوحا  رد  .تسا  هداـتفا  قاـفتا  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ 
دیدرت یب  .دوش  یم  هدـید  ناوارف  نانمـشد  اب  دروخرب  ساسح و  عقاوم  رد  ءادـفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  رـصع  ماما  نامیالوم  صوصخب 

ماما فرـصت  نامه  دیآ  یم  دوجو  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دمحم  لآ  ناتـسود  ياهلد  رب  هک  یناحور  هبذـج  قیفوت و  عون  ره 
.تساهنآ نطاب  رب  مالسلا  هیلع  موصعم 

صاخ روط  هب  همئا و  اب  طابترا  فلتخم  ياهتبسانم  هب  یهاگ  ندوب  یماع  يربخ و  یب  نیع  رد  هک  دنتسه  یمدرم  تقیقح  نیا  دهاش 
.دننک یم  تفایرد  راوگرزب  نآ  زا  ار  مزال  ياهیئامنهار  دننک و  یم  رارقرب  جع ) ) نامز ماما  الوم  اب 

: دسیون یم  باتک  همدقم  رد  هکنانچ  هدرک ، فیلات  جع )  ) نامز ماما  رما  هب  ار  همعنلا » مامت  نیدلا و  لامک   » باتک هر )  ) قودص خیش 
هیلع تجح  ترـضح  لاوحا  رد  یباـتک  اـت  دومن  تساوخرد  نم  زا  هقیفوت » هللا  مادَا   » یمق نسح  دـمحم  دیعـسوبا  نیدـلا  مجن  خـیش 

.منک تباجا  ار  وا  شهاوخ  متشگرب ، ير  هب  مق  زا  هکنیا  زا  دعب  مدرک  هدعو  نم  میامن و  فیلات  مالسلا 

مدز و هسوب  مالتـسا و  ار  دوسلا  رجح  متفه  طوشن  رد  میامن ، یم  فاوط  هبعک  رود  متـسه و  هکم  رد  ایوگ  مدید  ایؤر  ملاع  رد  یبش 
یقاثیم اُهتیَّدَا َو  یتناما   » متفگ یم 
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.مشاب امش  يافو  دهاش  ات  مدومن  افو  ار  منامیپ  مدرک و  ادا  ار  متناما  .ِهافاوُملِاب » یل  َدَهشَِتل  ُُهتدَهاعَت 

نآ دزن  رکفت ، لاح  یناشیرپ و  اب  سپ  دـنا ، هداتـسیا  هبعک  برد  هیلع » هللا  تاولـص   » نامزلا بحاـص  ترـضح  مدـید  ماـگنه  نیا  رد 
ُفِّنَُـصت َِمل ال  : » دـنتفگ دـندومرف و  باوج  مدرک و  مالـس  سپ  .دـندش  هجوتم  مراسخر  زا  ارم  یگدرـسفا  راوگرزب  نآ  .متفر  بانج 
»؟ دنک فرطرب  ار  وت  یتحاران  ینارگن و  هک  ینک  یمن  فیلات  تبیغ  هرابرد  یباتک  ارچ  َکَّمَه » ؟ دَق  ام  یفکَت  ِهَبیِغلا  یف  ًاباتِک 

« .ما هتشون  یباتک  تبیغ  هرابرد  هللا ! لوسر  نبای   » مدرک ضرع 

هک يا  هویـش  نآ  رب  مالـسلا »  مهیلع  ِءایبنَالا  ِتابَیَغ  ِهیف  رُکذاو  ِهَبیَغلا  یف  ًاباتِک  َنآلا  ِفِّنَـص  نِکلَو  ِلـیبَّسلا ، کـلذ  یلَع  َسَیل  : » دومرف
روآدای ار  ءایبنا  ياه  تبیغ  نآ  رد  هک  نک  فیلات  تبیغ  هرابرد ي  یباـتک  نونکا  مه  هکلب  میوگ  یمن  يا  هتـشون  ار  تقباـس  باـتک 

.یشاب هدش 

زور یتقو  .مدوب  هیرگ  اعد و  لوغـشم  حبـص  عولط  ات  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  ناساره  نم  دـندش و  بیاغ  مرظن  زا  راوگرزب  نآ  سپ 
.مدومن ار  ادخ  تجح  هللا و  یلو  رما  لاثتما  مدش و  نیدلا » لامک   » باتک فیلات  لوغشم  دش ،

: دهد یم  ثیدح  یناشن  هیلع  هللا  همحر  یلح  همالع  لثم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
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دوب راوس  یناویح  رب  ناشیا  .تفر  یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  دوخ  يالوم  ربق  ترایز  هب  اهنت  هعمج  ياه  بش  رد  یلح  همالع 
ناشیا اب  درک و  دروخرب  ناشیا  هب  بارعا  ساـبل  رد  هداـیپ  یـصخش  هار  ياـنثا  رد  اـقافتا  .تشاد  تسد  هب  نآ  ندـنار  يارب  هناـیزات  و 

.دش هارمه 

یب دـننام و  مک  هکلب  عالطا  اب  ملاع و  يدرم  برع  نیا  هک  دـیمهف  یلح  همـالع  .درک  حرطم  ار  يا  هلاـسم  برع  صخـش  هار  نیب  رد 
ناشیادید بجعت  لامک  اب  دراد ، اهنآ  يارب  یباوج  هچ  دـنیبب  ات  درک ، لاوؤس  ناشیا  زا  ار  دوخ  تالکـشم  زا  یـضعب  اذـل  .تسا  ریظن 

برع صخـش  زا  دومن و  لاوس  دوب ، هدـید  لکـشم  دوخ  رب  هک  ار  یلئاسم  زاـب  تساـهامعم ! دـیلک  تالـضعم و  تالکـشم و  لـالح 
شوخ یلو  دوب  هدیدن  دوخ  لاثم  ار  یسک  لاح  هب  ات  هک  اریز  تسا ، رهد  همالع  صخش  نیا  هک  دش  هجوتم  هصالخ  تفرگ و  باوج 
همالع رظن  فالخ  هب  هلئسم ، نآ  رد  صخش  نآ  هک  دش  حرطم  يا  هلاسم  اه ، لاوئس  ءانثا  رد  هک  نآ  ات  دوب ! ریحتم  لئاسم  نآ  رد  مه 

.میرادن دوش ، نآ  دنتسم  هک  ار  یتیاور  لیلد  تسا و  هدعاق  لصا و  فالخ  رب  اوتف  نیا  تفگ : درکن و  لوبق  ناشیا  .داد  اوتف  یلح 

.تسا هتشون  بیذهت  باتک  رد  یسوط  خیش  زا  تسا  یثیدح  متفگ ، نم  هک  مکح  نیا  لیلد  دوملرف : بانج  نآ 
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.دنشاب هدرک  لقن  وا  ریغ  ای  یسوط  خیش  هک  مشاب  هدید  هک  مرادن  دای  هب  تسین و  بیذهت  رد  یثیدح  نینچ  تفگ : همالع 

، رطـس نالف  هحفـص و  نالف  رد  رامـشب ، قرو  رادقم  نالف  شیادتبا  زا  يراد ، وت  هک  ار  بیذـهت  باتک  زا  هخـسن  نآ  دومرف : درم  نآ 
! ینک یم  ادیپ  ار  ثیدح 

هکنیا يرب  اذـل  دـشاب ، هادـف ، یحور  هللا  هیقب  مزیزع  يـالوم  دـیآ ، یم  نم  باـکر  رد  هک  صخـش  نیا  دـیاش  تفگ : دوخ  اـب  همـالع 
؟ هن ای  دراد  ناکما  نامزلا  بحاص  ترضح  اب  تاقالم  ایآ  دیسرپ : داتفا ، شتسد  زا  هنایزات  هک  یلاحرد  دوش  نشور  شیارب  تیعقاو 

رد تشاذـگ و  همالع  تسد  رد  دوخ  تیافک  اـب  تسد  اـب  تشادرب و  ار  هناـیزات  دـش و  مخ  دینـش ، ار  لاوئـس  نیا  نوچ  صخـش  نآ 
یب دینـش ، ار  مالک  نیا  همـالع  هک  نیمه  دـشاب !؟ یم  وت  تسد  رد  وا  تسد  نـالا  هکیلاـح  رد  دـید  ناوت  یمن  روطچ  دومرف : باوج 

ترثک زا  یلو  دـسوبب  ار  ناشکرابم  ياپ  ات  تخادـنا  نابرهم  ماـما  نآ  ياـپ  رب  دوب  راوس  نآ  رب  هک  یناویح  يـالاب  زا  ار  دوخ  راـیتخا 
.دش شوهیب  قوش 

هظحالم ار  بیذهت  باتک  دومن ، عوجر  دوخ  هناخ  هب  هک  نآ  زا  دعب  تشگ ، لولم  هدرـسفا و  دیدن و  ار  یـسک  دـمآ ، شوه  هب  یتقو 
هیشاح رد  درک و  هدهاشم  دوب  هدومرف  راوگرزب  نآ  هک  ییاج  نامه  رد  ار  ثیدح  درک و 
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: دندومرف نم  هب  شترضح  دنداد و  ربخ  نآ  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  نم  يالوم  هک  تسا  یثیدح  نیا  تشون : دوخ  بیذهت 
.دشاب (1) یم  رطس  نالف  هحفص و  نالف  قرو و  نالف  رد 

.تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  بناج  زا  رشب  رایع  مامت  هدننک  تیاده  لماک و  هتفای ي  تیاده  وا ، يرآ 
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: دیارس یم  نینچ  سیدقاط  يونثم  ناوید  رد  یقارن  دمحا  الم  موحرم 

** *** **

ناهن اجنآ  ناهج  نیا  ناج  هتشگ  ناهج ***  نیا  نت  دشاب و  ناج  هرماس 

ریشب اب  اجنآ  هتشگ  مگ  مفسوی  ریپ ***  بوقعی  نم  تسا و  رصم  هرماس 

ناهن دش  ناعنک  هاچ  رد  مفسوی  نامز ***  ناوخا  روج  زک  ناغف  يا 

دش هام  ات  ما  هلان  شقارف  زا  دش ***  هاچ  رد  مفسوی  اغیرد  يا 

ناهج درگ  رد  لاّجد  دود  یم  ناهن ***  ندید  زا  هاچ و  ردنا  يدهم 

كارا موی  نکی  نِم  له  َيوَش  بل  كاذف ***  یف  یبلق  باذ  دق  يدّیس 

بیبَط یضرملا  هذه  يواُدی  له  بیبحلا ***  هجو  هَلَیل  یف  یِلا  له 

نم نایاپ  یب  جنر  ياود  يا  نم ***  نامردیب  درد  بیبط  يا 

نم زور  ماش و  هریت  ترجه  يا ز  نم ***  زوس  ملاع  هآ  تدای  هب  ي 

باقن ردنا  تفهن  ار  دوخ  هرهچ  باتفآ ***  دش  ناهن  يربا  رد  هچرگ 
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تسا نمام  اهبش و  ادیپ و  اهزور  تسنشور ***  ملاع  کیل  شعاعش  زا 

ام زورون  مه  ام و  زور  وت  يا  ام ***  زورفا  ناهج  دیشروخ  وت  يا 

برعلا لحف  يا  متشگ  تلیخد  مه  بسحلاوذ ***  يا  تنماد  متفرگ  نم 

*** ** ***
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: سی لآ  ترایز 

: ِِهتایآ َِّینّابَر  ِهللا َو  َیعاد  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  سی ، لآ  یلَع  ٌمالَس  . 12

نآ تیب  لها  تزع و  هب  قالطا  مه  لآ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا  ربمایپ  ءامسا  زا  یمـسا  سی »  » تایاور رد 
.تسا هدش  یمارگ 

ءامـسا نِم  ٌمِسا  لاق : سی ؟»  » َّلّجَوّزع ِهللا  ِلوَق  ینعَم  ام  ِهللا  ِلوسَر  َنبِای  : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  يروث  دیعـس  یب  ناـیفس 
(1) ٍمیقَتسُم »  ٍطارِص  یلَع  َنیلَسرُملا  َنَِمل  َکَّنِا  ِمیکَحلا  ِنآرُقلا  َو  ِیحَولا ، ُعِماّسلا  اَهُّیا  ای  ُهانعَم  َو  یبَّنلا ،

يا  » تسا نیا  نآ  يانعم  تسا و  ربمایپ  ءامـسا  زا  یمـسا  دومرف : تسیچ ؟ سی »  » لجوزع دنوادخ  مالک  يانعم  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا 
« .تسار هار  رب  یتسه  نالوسر  زا  وت  هک  یتسردب  میکح  نآرق  یحو و  هدنونش 

ِنآرُقلاو سی   » لاق ُثیح  ِمسالا  اذـِهب  یبَّنلا  ُهللا  یّمُُـسف   » دـنک یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  جاـتحا  رد  یـسربط  موحرم 
 «. َنیلسرُملا َنَِمل  َکَّنِا  ِمیکَحلا  ِنآرُقلاو  سی  دومرف « : هک  یماگنه  دیمان  مسا  نیا  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ  َنیلسرُملا » َنَِمل  َکَّنِا  ِمیکَحلا 

ادخ لوسر  يارب  مان  هدزاود  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  وا  ملـسم و  نب  دـمحم  زا  یـسربط  رگید ، تیاور  رد 
يات جنپ  هک  تسه  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
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كردم نامه  نون » سی و  هللادبع و  دمحا و  دمحم ، هدمآ ، نآرق  رد  نآ 

.ِهتایآ یِّنّابر  ِهللا َو  َیعاد  ای  کیَلَع  ُمالَّسلا 

.راگدرورپ تایآ  هدنهد  شرورپ  هدننک و  نییبت  ادخ و  يوس  هب  هدننک  توعد  يا  وت  رب  دورد 

دناوخ و یم  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  دهد و  یم  همادا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  شراوگرزب  دج  هریـس  جع ) ) نامز ماما 
.دینک هجوت  لیذ  هیآ  ود  هب  دیآ ، یمرب  یلها  تایآ  حیرشت  نییبت و  ماقم  رد 

(1) ِِهنذِِاب » ِهللا  یِلا  ًایعاد  «َو 

.یناوخب وا  يوس  هب  راگدرورپ  هزاجا  اب  ار  مدرم  و 

(2) َنورَّکَفَتَی » مُهَّلََعل  مِهَیِلا َو  َلُِّزن  ام  ِساّنلل  َنِّیَُبِتل  َرکِّذلا  َکَیِلا  انلَزنَا  «َو 

.دننک هشیدنا  دیاش  ینک ، نایب  هدش  لزان  ناشیا  هب  ار  هچنآ  مدرم  يارب  ات  میدرک  لزان  وت  هب  ار  هیآ  نیا  و 

ریـسفت حرـش و  مدرم  يارب  ار  تایآ  هک  دهاوخ  یم  شربمایپ  زا  دنوادخ  عقاو  رد  تسا  تایآ  نتم  لقن  توالت و  زا  ریغ  تایآ  نیببت 
مهف رثا  رد  دـنتفا و  رکف  هب  مدرم  دـیاش  دزادرپب ، ینارون  تاملک  نآ  فادـها  تایآ و  مایپ  هب  دـنکن و  افتکا  تاـیآ  رهاـظ  هب  دـهد و 

.دنوش راگتسر  فیرش ، نآرق 

، تسا سب  ار  ام  نآرق  دنتفگ  هک  یضعب  راتفگ و  روصت  فالخرب  قوف  هیآ  هک  تفگ  ناوت  یم  تحارص  هب 
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یهلا تایآ  نیبم  هدننک و  توعد 

حیرـشت نییبت و  ماقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لثم  دـیاب  هکلب  تسین  سب  ریخ ، .دـنک  یم  قح  هب  بساـنم و  يریگ  عضوم 
هللا و لوسر  نایب  تنـس و  هدش و  نایب  یلک  نآرق ، رد  یعرـش  ماکحا  زا  يرایـسب  مدیهاش  لمع  رد  هکنانچ  دـنیآرب  نآ  هفیرـش  تایا 

.دنا هدش  تایئزج  دراو  هتخادرپ و  تایلک  نآ  حرش  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نیرهاط  همئا 

یب تسا و  هدوب  نآرق  هفیرـش  تایآ  نایب  رد  هک  دراد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالک  تیجح  رب  تلالد  قوف  هیآ  رگید  یتراـبع  هب 
ثیدح نآ  دناد و  یمن  ادج  مه  زا  ار  ود  نآ  هداد و  رارق  مه  رانک  ار  ترتع  نآرق و  ترـضح  نآ  نیلقث  ثیدـح  رد  هک  دوبن  تهج 
اولَئَسَف  » دنک یم  شرافـس  لحن  هکرابم  هروس  هیآ 43  ینعی  لبق  هیآ  .دـنک و  یم  ربمایپ  ترتع  ریغ  راتفگ و  تیجح  مدـع  رب  تلـالد 

.تسا نآرق  رگید  مان  رکذ  .دینک  لاوئس  رکذ  لها  زا  دیناد  یمن  ناتدوخ  رگا  َنومَلعَت » ُمتنُک  نِا  ِرکِّذلا  َلهَا 

ُهُللهَا ُرکِّذلا َو  ُباتکلَا  دومرف : َنومَلعَت »  ُمتنُک  نِا  ِرکِّذلا  َلهَا  اولَئَـسَف  ادخ «  مالک  هرابرد ي  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یلاعَت َو كرابت َو  َلاقَف  ًارکذ  ُنآرقلا  یِّمُـس  ِلاّهُجلا َو  ِلاوُِسب  رَمُوی  َمل  مِِهلاوُِسب َو  َّلَـج  َّزَع َو  ُهللا  َرَمَا  ِهلآ ، هیلَع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ُلآ 

(1) نورّکفتَی » مُهَّلََعل  مِهَیِلا َو  َلُّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرکِّذلا  کیِلا  انلَزنَا 
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دنـسرپب و هداوناخ  نیا  زا  هک  هدومرف  رما  ار  مدرم  دـنوادخ  .دنـشاب  یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نآ  لها  تسا و  نآرق  رکذ ،
مدرم يارب  ات  میدرک  لزان  وت  هب  ار  نآرق  نیا  «و  دـیامرف یم  هکنانچ  هدـیمان  رکذ  ار  نارق  راـگدرورپ  دـنورن ، ناـنادان  لاـهج و  غارس 

.دننک هشیدنا  دیاش  ینک ، نایب  هدش  لزان  ناشیا  هب  ار  هچنآ 

: ِِهنیِد ِناّید  ِهللا َو  َباب  ای  َکیلع  ُمالَّسلا  . 13

.وا نید  نابهگن  ظفاح و  دنوادخ و  تمحر  ضیف و  برد  يا  وت  رب  مالس 

هب ار  قلخ  ماتتخا  حاتتفا و  دنوادخ  دنتـسه و  شنیرفآ  هناهب  مالـسلا  مهیلع  نیمومـصعم  هسدقم  تاوذ  هک  مینادب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
.تسا هدومرف  اهنآ 

: مینک یم  ضرع  ناراوگرزب  نآ  هب  باطخ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  ار  ترابع  نیا  هکنانچ 

.دش دهاوخ  متخ  زین  امش  هب  تسامش و  دوجو  هب  ملاع  تقلخ  ِمتخَی » مُِکب  ُهللا َو  َحَتَف  مُِکب  »

دنوادخ امـش  دوجو  هب  َّرُّضلا » ُفِشکَی  َّمَهلا َو  ُسِّفَُنی  مُِکب  ِهنذِِاب َو  ّاِلا  ِضرالا  یَلَع  َعَقَت  نَا  َءامَّسلا  ُکِسُمی  مُِکب  َثیغلا َو  ُلِّزَُنی  مُِکب  «َو 
مغ و هک  تسامش  رطاخ  يارب  دوش و  بارخ  نیمز  رب  نامسآ  دراذگ  یمن  هک  تسامش  رطاخ  هب  دنک و  یم  لزان  ار  شتمحرم  ناراب 

.دیامن یم  فرطرب  ار  اهیراتفرگ  هدرب و  نوریب  ار  هصغ 
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ادخ نید  نابهگن  هللا و  باب 

راربَالا هَّمئـألا  ِراـیخَالا  ِِهتَیب  ِلـهَا  ٍدَـمَحَم َو  نِم  َکـَیِلا  ُبَرقا  َءاعَفُـش  ُتَدَـجَو  َول  ّینِا  َّمهّللَا  : » مینک یم  ضرع  تراـیز  ناـمه  رد  زین  و 
، متفای یم  کین  ناماما  بوخ و  تیب  لـها  دـمحم و  زا  وت  هب  رتکیدزن  یناگدـننک  تعافـش  نم  رگا  اراـگدرورپ ! یئاعفَـش » مُُهتلَعََجل 

.مداد یم  رارق  عیفش  وت  دزن  ار  نانآ 

نامسیر مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  . (1) ِهللا » یِلا  ُهَلیسَولاَو  یقثُولا  ُهَورُعلا  ُمُه  : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
.ادخ هب  ندیسر  يارب  دنتسه  هلیسو  مکحم و 

هـشیپ ار  یهلا  ياوقت  ناگدنروآ ! نامیا  يا  َهَلیـسَولا » ِهَیِلا  اوغَتبا  َهللا َو  اوُقَّتا  اونَما  َنیّذـلا  اهُّیَا  ای   » هدـئام هکرابم  هروس  هیآ 35  لیذ  رد 
.متسه ادخ  هب  برقت  هلیسو  نم  ُُهتَلیسَو » انَا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  نامیالوم  .دیورب  وا  دزن  هلیـسو  نتـشاد  اب  دینک و 

(2)

ماما دوجو  اب  دینک و  ادیپ  ادخ  هب  برقت  ِمامالاب » ِهیِلا  اوبَّرَقَت   » ادخ هب  برقت  يارب  هلیسو  زا  ادخ  مالک  روظنم  هک  هدمآ  یمق  ریسفت  رد 
.مالسلا هیلع 

نیا هب  دنک و  یم  تفایرد  رتهب  هللااشنا  ار  ءادفلا ، هل  یحور  يدهم  ترضح  ندوب  هللا  باب  قوف ، بلاطم  هب  تیانع  اب  یمارگ  هدنناوخ 
نامز ماما  هناخ  رد  هب  دیاب  یهلا  هعساو  تمحر  بسک  تخانش و  يارب  هک  دسر  یم  تقیقح 
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.تسا راگدرورپ  ضیف  هطساو  نینزان  هنآ  هک  ارچ  تفر  جع ) )

: ِِهنیِد ِناّیَد  و 

رب هصرع  نانچ  یهاگ  هدوب و  نانمشد  زواجت  هلمح و  دروم  هراومه  هّقح  بهذم  تبیغ  رـصع  رد  تسادخ ، نید  نابهگن  ظفاح و  وا 
كراـبم دوجو  هلیـسو  هب  دـنوادخ  یلو  دـندش  یم  يدـیمون  ساـی و  راـتفرگ  یـضعب  هک  هدـش  گـنت  مالـسلا  هیلع  تیبلها  ناتـسود 

.تسا هدرک  بآ  رب  شقن  ار  نانمشد  موش  هشقن  هدومن ، نید  ظفح  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  رصع  ماما  نامیالوم 

یم اعد  شیوخ  نارای  ناوریپ و  يزوریپ  يارب  وا  عطق  روط  هب  میناد  یم  هوعدلا  باجتسم  ار  وا  ام  میشابن  راوگرزب  نآ  ياعد  زا  لفاغ 
نیئآ نیا  ات  دنراذگ  یم  هیام  دوخ  ناج  زا  یهاگ  دنیامن و  یم  ینید  ياهـشزرا  ظفح  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  هک  ییاهنامه  دـنک ،

.دنامب تمالس 

*** ** ***

وت زا  ناهنپ  هچ  تسا  نازخ  يوب  ار  هزبس  وت ***  زا  ناهنپ  هچ  تسا  ناغف  درد و  رپ  هنیس 

وت زا  ناهنپ  هچ  تسا  نارگن  سگرن  لد  دنا ***  هدش  عناق  هپ  هب  نازابهاش  اغیرد ! يا 

** *** **

هس زا  دننک و  یم  ام  شخب  تیح  هشیدنا ي  اب  هزرابم  هار  رد  یناوارف  يراذگ  هیامرس  ام  نامز  رد  نانمشد 
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تایآ دوصقم  هدننک  وگزاب  یلات و 

میا هدراذگ  هس  نآ  جیورت  يارب  ار  دوخ  تمه  مامت  میهد و  یم  تیمها  رایسب  عوضوم  هس  نیا  هب  ام  دنراد و  تشحو  مهم  عوضوم 

ریدغ . 1

اروشاع . 2

! تیدهم . 3

.تسا داقتعا  نآ  یگنادواج  رارمتسا و  تیودهم  نآ و  هرابود  تایح  ءایحا و  اروشاع  تماما ، تیالو و  زاغآ  ریدغ 

ياه هتـساوخ  جئاوح و  ندرک  فرطرب  رد  میـشاب و  شمیرح  عفادم  هک  میا  هدرک  دهع  هلآ  هیلع و  هللا  مالـس  دوخ  نامز  ماما  اب  يرآ 
.میشاب اشوک  تسا ، ام  دوخ  عفن  هب  ام و  ياه  هتساوخ  تقیقح  رد  هک  وا 

ُهنَع َنیماـحُملا  ِهِرماوأـِل َو  َنیلثَتُملا  ِهِِجئاوَـح َو  ِءاـضَق  یف  ِهـَْیِلا  َنیعِراـسُْملا  ُهـْنَع َو  َنّیباّذـلا  ِِهناوـْعَا َو  ِهِراـْصنَا َو  ْنـِم  یْنلَعْجا  َّمُـه  _ ّلـلَا
« ترضح دهع  ياعد  زا  يزارف  « » ِهیدَی َنَیب  َنیدَهشَتسُملا  ِهتَداِرا َو  یِلا  َنیقباّسلاَو 

: ُهَنامُجَرت ِهللا و  ِباتک  َِیلات  ای  َکیلَع  ُمالّسلا  . 15

هک میزومایب  یناسک  زا  دیاب  ار  نآرق  ریـسفت  لیوات و  نآ ! دوصقم  هدـننک ي  وگزاب  دـنوادخ و  باتک  هدـننک  توالت  يا  وت  رب  مالس 
.دندوب ملع  رد  خسار  نآرق و  بطاخم 

(1) ِملعلا » یف  َنوخِساّرلا  ُهللا َو  ّاِلا  ُهَلیوات ، ُمَلعَی  ام  «َو 
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هللا هیقب 

هک هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـصب  یبا  .دنادن  یـسک  دنراد ، هشیر  شناد  رد  هک  اهنآ  ادخ و  زج  ار  نآرق  لیوات 
(1) ُهَلیوأت » ُمَلعَن  ُنَحن  ِملِعلا  یف  َنوخِساّرلا  ُنَحن  : » دومرف

.میتسه ام  نآرق  تایآ  لیوات  زا  هاگآ  زین  ملع و  رد  نوخسار 

ِهملِِعل َو ًهَنَزَح  ِهِرِّـسل َو  ًهَظَفَح  ِِهنیِدـل َو  ًاراصنَا   » ار نایمارگ  امـش  دـنوادخ  مینک  یم  ضرع  ناراوگزب  نآ  هب  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد 
« ِهیحَِول ًهَمجاَرت  ِهتَمکِِحل َو  ًاعَدوَتسُم 

شیحو يارب  ینامجرت  شتکح و  يارب  یناراد  هعیدو  شملع ، يارب  یناراد  هنازخ  شزار ، يارب  یناـنابهگن  شنید ، يارب  ار  ینارواـی 
.تسا یهلا  یحو  نامجرت  هدننک و  وگزاب  زین  ءادفلا ، هل  یحور  رصع  ماما  داد و  رارق 

: ِهضرَا یف  ِهللا  َهَّیقب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  . 16

.شنیمز رد  ادخ  ياه ) تجح   ) هدنام یقاب  يا  وت  رب  مالس 

، تسا رتهب  امـش  يارب  ادخ  هدـنام ي  یقاب  َنینِموم » ُمتنُک  نِا  مَُکل  ُریَخ  ِهللا  ُهَّیقب   » تسا دوه  هکرابم  هروس  هیآ 86  زا  هتفرگرب  هللا  هیقب 
.دیا هدروآ  نامیا  یتسار  هب  رگا 

رد نانآ  گرزب  فادها  ءایبنا و  تافص  مامت  .دراد  ییاهنت  هب  وا  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  تسا ؛ فلِّسلا  هیقب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
.تسا راکشآ  عمج و  وا  دنتشاد ر  ترضح  نآ  زا  لبق  موصعم  هدزیس  هچنآ  .تسا  رگ  هولج  یمارگ  نآ  دوجو 

85 ص :
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يا : » دیوگ یم  هدز ، هیکت  دوخ  تشپ  هب  ادخ  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  ام  مایق  روهظ ، ماگنه  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
، دنیبب ار  ماس  شدنزرف  حون و  دهاوخ  یم  هک  ره  متـسه و  ثیـش  مدآ و  نم  هک  دنادب  دنیبب ، ار  ثیـش  مدآ و  دهاوخ  یم  هک  رهمدرم 

لیعامـسا میهاربا و  نامه  نم  هک  دنادب  دنیبب ، ار  لیعامـسا  میهاربا و  تسا  لیام  هک  ره  مماس ، شدنزرف  حون و  نامه  نم  هک  دـنادب 
ار نوعمش  یسیع و  دهاوخ  یم  سک  ره  متسه و  عشوی  یـسوم و  نامه  نم  دنیبب ، ار  عشوی  یـسوم و  دهاوخ  یم  هک  ره  مشاب و  یم 
، دنیبب ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دهاوخ  یم  هک  ره  .متـسه و  نوعمـش  یـسیع و  نامه  نم  دنیبب 

دهاوخ یم  هک  ره  منیسح و  نسح و  نامه  نمدنیبب  ار  نیسح  نسح و  دهاوخ  یم  هک  ره  متسه و  یلع  دمحم و  نامه  نم  هک  دنادب 
دنا هتفگ  هچ  ره  هک  دیوش  عمج  مدزن  هب  دیریذپب و  ار  متوعد  .متسه  راهطا  همئا  نامه  نم  هک  دینادب  دنیبب ، ار  نیسح  هیرذ  زا  ناماما 

(1) .مهد » یم  ربخ  امش  هب  دنا  هتفگن  ار  هچ  ره  و 

مادکچیه یلو  هدوب  یتیگ  هنهپ  رد  تلادع  طسب  اهناسنا و  همه  ییارگ  نید  ناشفادـها  ءزج  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ءایبن و  همه 
ناشفادها هب  ناراوگرزب  نآ  ات  دندش  یم  نیا  زا  عنام  نانآ  ندان  ناوریپ  نادـنمروز و  اهتوغاط و  هک  اریز  دندیـسرن  دوخ  هتـساوخ  هب 

.دنسرب

86 ص :

مراکملا ص280. لایکم  - 1

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 94 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
http://www.ghaemiyeh.com


هس تموکح ، یبیرقت  لاس  جنپ  رد  یلو  تفرگ  رارق  تموکح  سار  رد  هک  دوب  یماما  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  نامیالوم 
.دش متخ  رورت  اب  دندروآ و  دوجو  هب  وا  يارب  یلیمحت  گنج 

هب تسا و  ناهج  رد  تلادع  ادخ و  نید  شرتسگ  نامه  هک  شراوگرزب  دج  نامرآ  هک  تسا  یـسک  اهنت  هادف ، انحاورا  هللا  هیقب  سپ 
.دناسر دنهاوخ  لمع  هلحرم ي 

(1) ِهللا » لوسر  ًادَّمَُحم  َّنا  هللا َو  ّاِلا  َهِلا  نَا ال  ِهداهِشب  اهیف  َيدون  ّاِلا  ٌضرَا  یقبَی  ُِمئاقلا ال  َماق  اِذا  »

دیحوت يادن  نآ  رد  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  ینیمزرس  چیه  دنک  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  ینامز  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« ُهَلهَا َقافِّنلا َو  اِهب  َّلِِّذت  ُهَلها َو  َمالسِالا َو  اِهبّزُِعت  ٍهَمیرَک ، ٍَهلوَد  ِیف  َکَیلا  ُبَغَرن  ّانِا  َمُهُّللا  .دوش  هدینش  نیتداهش  توبن و  و 

ار شلها  مالـسا و  تلود  نآ  رد  هک  دوش  ارقرب  ءادـفلا ، هل  یحر  ناـمیالوم  همیرک  تلود  رتدوز  هچ  ره  میراد  لـیم  دـیما و  ایادـخ !
.ینک راوخ  ار  شلها  قافن و  یشخب و  تزع 

...اهبَدأ ِعیمَِجب  َذَخَا  اهتَّنُج َو  ِهَمکِحِلل  َسَِبل  دَق  : » دومرف یم  ءادفلا ، هل  یحور  يدهم  شدـنزرف  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیالوم 
(2) ِِهئادعَا » نِم  ُمِقَتنُملا  َو  ِهِضرَا ، یف  ِهللا  ُهّیَقب 
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نانیـشناج زا  ینیـشناج  تسا و  ادـخ  ياهتجح  هدـنامیقاب  وا  تفرگ ...  ارف  شطیارـش  بادآ و  همه  اب  ار  نآ  دـیوپ و  ار  تمکح  هرز 
.تسوا ناربمایپ 

نیدلا ج2 ص384. لامک  ِِهئادعَا » نِم  ُمِقَتنُملا  ِهِضرَا َو  ِهللا  ُهَّیَِقب  انَا  : » دننز یم  کناب  دنروایب ، فیرشت  جع )  ) رصع ماما  هک  یماگنه 

هیکت هبعک  هب  دنک  مایق  هاگ  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .مریگ  یم  ماقتنا  وا  نانمـشد  زا  منیمز و  رد  ادخ ) هدنامیقاب   ) هللا هیقب  نم 
ُمتنُک نِا  مُکل  ٌریَخ  ِهللا  ُهَّیَقب  : » تسا هـیآ  نـیا  دـیوگ  یم  هـک  ینخـس  نیتـسخن  .دـننز  هـقلح  شدرگ  رب  درم  هدزیـس  دصیـس و  دـهد و 

: نینچ رگم  دیوگن  دورد  وا  هب  یناملسم  چیه  .امش  يارب  وا  نیشناج  تجح و  متسه و  هللا  هیقب  نم  دیامرف : یم  هاگنآ  َنینموم »

(1) ِهِضرَا » یف  ِهللا  َهَّیَقب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  »

مان نیا  هن ! دومرف : مینک ؟ مالس  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ناونع  اب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هب  ایآ  دش : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 
هدناوخ مان  نیا  هب  ترـضح  نآ  زا  سپ  هچ  ناشیا و  زا  لبق  هچ  سک  چیه  هداد و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  رب  دـنوادخ  ار 

.دشاب رفاک  هکنیا  رگم  دوش ، یمن 

88 ص :
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(1) هللا » َهَّیَقب  ای  َکیلَع  ُمالَّسلا   » دییوگب دندومرف : مینک ؟ مالس  ناشیا  هب  هنوگچ  سپ  دش ، ضرع  ترضح  هب 

*** ** ***

ارارق اهش  هدرب  لد  زا  تیاقل  قوش  ارآ ***  ملاع  رهم  يا  تیور  هام  نابرق 

ار ادخ  مرک  زا  نک  شکالب  نیا  هب  یمحر  ملانب ***  نابش  زور و  تراظتنا  رد  یک  ات 

ار اونیب  بای  رد  ییاجک  اهش  میوگ  ییاون ***  مشک  ین  زا  ییاونیب  لاح  رد 

يراسالا قلطم  ای  يدانُا  یتم  یتح  مزیر ***  کشا  دنچ  ات  تیور  لاخ  دای و  اب 

اران نیدقوتسم  ارجه  نیشحوتسم  یک ***  ات  زای  زوس و  رد  تقشع  ناگدادلد 

ار الد  هرهچ  ناز  رب ، ناقشاع  ياهلد  امنب ***  هرهچ  هدرپ  یب  يراد  هدرپ  دنچ  ات 

اراکشآ وت  يور  دنیب  هک  دوش  ایآ  شناج ***  هتفرگ  شتآ  نارجه  رانز  ناریح 

** *** **

: بادرس رد  جع )  ) رصع ماما  ترایز 

َّقَحلا هدَـی  یلَع  َرِهُظی  یّتَح  ِهویَحلاـِب  ُهَدَّیَا  مِهِهرُِکب َو  ُهَرِون  َِّمُتی  نَا  اـِّلا  ُهللا  ِیبَاَـف  هَئاـفِطا  ِرفُکلا  ُلـهَا  َدارَا  يذَّلا  رُونلا  یلع  ُمـالَّسلا  . » 17
رفک لها  هک  يرون  رب  دورد  مِهِمغَِرب »

89 ص :
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دوش شوماخ  تساوخن  ادخ  هک  يرون 

وا دنوادخ  دنشاب و  هتـشادن  شوخ  نارفاک  هچرگ  دیامن  لماک  ار  دوخ  رون  هکنآ  زج  تساوخن  ادخ  دننک و  شـشوماخ  دندرک  هدارا 
.دوش رهاظ  شتسد  هب  نانمشد  مغر  هب  قح  ات  داد  رمع  لوط  ار 

شلمح نارود  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تسا ، یبیجع  تهابش  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تهابش 
هناـیفخم ناـشتدالو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دوب ، یفخم  ناـشلمح  نارواد  روط ، نیمه  زین  جـع )  ) مئاـق ترـضح  .دوـب  یفخم 

.دش ماجنا  هنایفخم  ناشتدالو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرگ ، تروص 

یماگنه مود  تبیغ  دوب و  رـصم  زا  لوا  تبیغ  دوب ، رت  ینـالوط  يرگید  زا  یکی  هک  تشاد  تبیغ  ود  شموق  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
.دوب بش  لهچ  مود  تبیغ  تدم  دوب و  لاس  نیتسخن 28  تبیغ  تدم  .تفر  شراگدرورپ  تاقیم  يوس  هب  هک 

.دشاب یم  رت  ینالوط  يرگید  زا  یکی  هک  دنا  هتشاد  تبیغ  ود  زین  جع )  ) رصع ماما 

.دش نامه  تساوخ  ادخ  هچنآ  یلو  دوشن  دلوتم  یسوم  ات  تشک  ار  يدایز  دارفا  نوعرف 

ار هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  زا  رایـسب  هچ  جـع ) ) رـصع ماما  لنق  روظنم  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نامز  ياه  نوعرف 
قداص ماما  زا  هکنانچ  دنتشک 
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يدوبان لاوز و  هک  دش  علطم  نوعرف  یتقو  : » هدش لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  ترضح  نآ  تهابش  نایب  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع 
، دندرک تلالد  شتموکح  هدنزادنا ي  رب  بسن  رب  اهنآ  سپ  دننک ، رضاح  ار  نانهاک  داد  روتـسد  تسا ، یـسوم  تسد  هب  شتموکح 
هک اجنآ  ات  دـننک  هراپ  ار  لیئارـسا  ینب  رادراب  ناـنز  مکـش  هک  داد  روتـسد  هتـسویپ  سپ  تسا ، لیئارـسا  ینب  زا  صخـش  نآ  هکنیا  و 

نیمه .درک  ظفح  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  اریز  دـبای ، تسد  یـسوم  هب  تسناوتن  یلو  تشک  ار  دازون  رازه  دـنچ  تسیب و 
ینمشد هب  دوب ، دهاوخ  ام  مئاق  تسد  هب  ناشنارابج  ناریما و  تسایر  تنطلس و  طوقس  هک  دنسناد  یتقو  سابعلا  ینب  هیما و  ینب  روط 

عمط هب  دنتفرگ  راک  هب  ترـضح  نآ  لسن  ندرک  دوبان  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نتـشک  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  دنتخادرپ و  ام 
، دیامن شاف  نارگمتـس  زا  یکی  يارب  ار  دوخ  رما  هک  دریذپ  یمن  لجوزع  دـنوادخ  هتبلا  .دـنبای  تسد  مالـسلا  هیلع  مئاق  لتق  هب  هکنیا 

(1) دیاین » شوخ  ار  نیکرشم  هک  دنچ  ره  دناسر ، لامک  هب  ار  دوخ  رون  هکنیا  رگم 

(2) َنوِرفاکلا » َهِرَک  ول  ِهِرُون َو  ُِمتِم  ُهللا  مِهِهاوفَِاب و  ِهللاَرُون  اوئِفطَِیل  َنودیُری  »

91 ص :
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( جع  ) ترضح رمع  لوط 

نارفاک هچرگ  .تسا  دوخ  رون  هدننک ي  لیمکت  دنوادخ  هکیلاحرد  دـننک ، شوماخ  دوخ  ياهناهد  اب  ار  ادـخ  رون  ات  دـننک  یم  هدارا 
.دنشاب هتشاد  تهارک 

*** ** ***

دنناریح نارظن  بحاص  هنیآ  نآ  رد  هک  دسرن ***  یمعا  هّرپ  بش  هب  دیشروخ  لصو 

دنناوخ نآرق  هک  موق  نآ  زا  دزیرگب  وید  دش ***  هچ  مهف  دنکن  ظفاح  يدنررا  دهاز 

** *** **

: مِهِمعَِزب َّقَحلا  ِهِدَی  یلَع  َرِهُظی  یَّتَح  ِهویَحلِاب  ُهَدَّیَا  َو  . 18

.دوش رهاظ  شتسد  هب  نانمشد  مغر  هب  قح  ات  داد  رمع  لوط  ار  هادف ، انحاوارا  نامز  ماما  دنوادخ 

هیلع حون  لـثم  ناربماـیپ  زا  ییاـه  هنومن  هک  اریز  تسا  هدـش  دـییات  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  رظنم  زا  یمارگ  نآ  رمع  لوـط  عوـضوم 
.دنا هتشاد  ینالوط  رمع  هک  هدش  هدز  لاثم  ار  مالسلا 

دایدزا يارب  شیامزآ  هعلاطم و  لوغـشم  تساهلاس  دارفا  نامه  نوچ  تسین  یعقاوریغ  يرما  زین  تبابط  لها  ناکـشز و  هاگدـید  زا  و 
رمع دـیامن  تسیز  ملاس  ياوه  بآ و  رد  بوخ  هیذـغت  تشادـهب و  لوصا  ظفح  اب  رـشب  رگا  هک  دـنراد  رواـب  دنتـسه و  ناـسنا  رمع 

.تشاد دهاوخ  ینالوط 
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وا رکذ  دای و 

رب تردـق  ییاـناوت و  یهلا  لاـثم  یب  تاذ  هکنآ  ینعی  میناد  یم  قلطم  رداـق  ار  دـنوادخ  اـم  میرذـگب  هک  رمع  لوط  یعبط  لـماوع  زا 
تادوجوم رب  لماک  رادـتقا  الیتسا و  وا  دراد و  ار  اهنآ  مدـع  ءایـشا و  داجیا  رب  رادـتقا  الیتسا و  وا  دراد و  اراهنآ  مدـع  ءایـشا و  داجیا 

.تسوا هلماک  تردق  هب  دوش  یم  عقاو  ملاع  رد  هچ  ره  دراد و 

.تسا رودقم  یناوج  تمالس و  تیاهن  رد  یناسنا  نتشاد  هگن  هدنز  وا  يارب  دهاوخب ، رگا  سپ 

*** ** ***

دراد هدنز  ار  یتجح  دناوت  دراد ***  هدنیاپ  ناهج  نیاک  یمیکح 

** *** **

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع ، یلو  ترـضح  تبیغ  لوط  زا  هک  دندومن  هدهاشم  ار  باحـصا  زا  یکی  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  يزور 
.تسا هدش  یتفگش  راچد  فیرشلا ،

: دندومرف نینچ  تبسانم  نیمه  هب 

ترـضح تدالو  نوچمه  ار  وا  تدالو  تسا : هتخاس  يراج  ام  مئاق  رد  ار  ناربمایپ  زا  نت  هس  زا  یگژیو  هس  یلاعت  كرابت و  يادـخ 
حون ترضح  رمع  نوچ  ار  وا  ینالوط  رمع  تسا و  هدومرف  ررقم  یسیع  ترـضح  تبیغ  دننامه  ار  وا  تبیغ  تسا ، هداد  رارق  یـسوم 

.تسا هداد  رارق 

.دشاب (1) وا  رمع  لیلد  ات  هداد  ینالوط  رمع  رضخ  ترضح  دوخ  حلاص  هدنب  هب  هاگنآ 
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: مینک یم  ضرع  بادرس  رد  ترضح  ترایز  تارابع  نیمه  لابند  هب 

مهد یم  یهاوگ  َتوغاّطلا » َتبِجلا َو  َلِطُبت  یتح  ُتومَت  ُّیَح ال  َکَّنَا  ًاریبَک َو  ُهَمولُع  ََکل  َلَمکَا  ًاریغـص َو  َکیفَطـِصا  َهللا  َّنَا  ُدَهـشَا  »
زا ار  توغاط  تبج و  ات  يریمن  يا و  هدنز  وت  درک و  لماک  وت  يارب  ار  دوخ  مولع  یگرزب  رد  دیزگرب و  یکدوک  رد  ارت  دنوادخ  هک 

.يرادرب نایم 

دـندناشک و فارحنا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  هک  دـندوب  یـسایس  يداقتعا و  نایرج  کـی  توغاـط  تیج و 
نا ترـضح  گرزب  بالقنا  ءادـفلا و  هل  یحور  رـصع  ماما  نینزان  تسد  هب  دـیاب  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  ات  ناـنآ  نیعباـت 

.دوش نک  هشیر  فارحنا  نایرج 
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« ًاروهشَم ِِهتَرُصِنب  یحالِس  لَعجاَف  ًارومعَم ، ِهِرکِِذب  یبلَق  َتلَعَج  امَک  َّمُهّللَا  . » 19

دای تبیغ  رصع  رد  ام  فیاظو  زا  یکی  .نک  هرهش  شیرای  يارب  ار  ما  هحلـسا  یتخاس ، دابآ  وا  دای  هب  ار  ملد  هک  روط  نامه  دنوادخ !
دای و تبیغ  رصع  رد  ام  فیاظو  هک  مینک  یمارگ  نآ  هجوتم  ار  لد  دیاب  يا  هنلاهب  ره  هب  يرآ  .تسا  هادف ، انحاورا  نامز  ماما  رکذ  و 
رد دراد  یپ  رد  ار  يرایـسب  بهاوم  هک  مینک  یمارگ  نآ  هجوتم  ار  لد  دـیاب  هناهب  ره  هب  يرآ  .تسا  هادـف  اـنحاورا  ناـمز  ماـما  رکذ 
رد تارایز  کسانم و  ماجنا  رد  ترـضح  زا  تباین  ای  ینیمز  ینامـسآ و  ثداوح  زا  وا  ناج  ظفح  يارب  هقدص  تخادرپ  اعد و  بلاق 

هدـش تبث  ترـضح  نآ  مان  هب  هک  ییاج  ره  نارکمج و  هلهـس و  دجـسم  هب  نتفر  هضیرع و  نتـشون  اتلوص و  رکذ  هفرـشم و  دـهاشم 
.دراد رورس  نآ  هب  ام  قشع  یتسود و  زا  تیاکح  اهنیا  همه  .تسا 

.ددرگ یمن  هانگ  فارطا  نیاربانب  دناد  یم  دوخ  لامعا  رب  نادهاش  زا  یکی  ار  وا  عقاو  رد  تسوا  دای  هب  هک  یسک 

دناد یم  نوـچ  تساـهنآ ، تلیـضف  تقو  رد  ضئارف  ییاـپرب  تقو و  لوا  زاـمن  هب  دـیقم  تسا  هـیلع  هللا  مالـس  يدـهم  شرکذ  هـکنآ 
نوچ وا  تسا  نایاونیب  ارقف و  هب  یگدیسر  وا ، دای  رگید  تبهوم  .دراد  یتادیقت  نینچ  شبوبحم 
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.تسا نامیتی  تسرپرس  نامورحم و  روای  شراوگرزب  دادجا 

دوخ هب  ار  شیوب  گنر و  مارآ ، مارآ ، دریگب  سنا  يزیچ  ره  اب  ناسنا  هک  روط  نامه  دنک  یم  تیخنس  داجیا  مالسلا  هیلع  يدهم  دای 
.دریگ یم 

تذـل طابترا  نیا  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  دریگیم ، اج  اهنآ  لد  رد  تسا و  سونام  دـنیوا  دای  هب  هراومه  هک  یناسک  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنراد مادم 

*** ** ***

یشابن هاگآ  دنک  یهاگن  هک  دیاش  یشابن ***  هاش  نآ  زا  لفاغ  ندز  مشچ  کی 

** *** **

َرَّخَأت اَمل  مِهیَلَع  ِدـهَعلِاب  ِءافَولا  یف  ِبولُقلا  َنِم  ٍعاِمتِجا  یلَع  ِِهتَعاِطل  ُهللا  ُمُهَقَّفَو  انَعایـشأ  َّنَا  ول  َو  : » هدـمآ جـع )  ) ترـضح تاـعیقوت  رد 
اّمِم اِنب  ُلِصَّتَی  ام  ّاِلا  مُهنَع  انُُـسبحَی  اـمَف  اـِنب  مُهنِم  اُهقدِـص  ِهَفِرعَملا َو  ِّقَح  یلَع  اِنتَدِـهاشُِمب  ُهداـعَّسلا  مَُهل  تَلَّجَعََتل  اـِنئاِقِلب َو  َنُمیلا  ُمُهنَع 

(1) مُهنِم » ُهُِرثُون  الَو  ُهُهِرُکن 

ام رادید  قیفوت  دنراد ، هک  يدهع  هب  يافو  رد  دندش  یم  لدکی  یگمه  درادب  قفوم  ار  نانآ  شتعاط  رد  دنوادخ  هک  ام  نایعیش  رگا 
دـش و یم  باتـش  تسرد ، تخانـش  نیع  رد  ام  هدـهاشم  اب  یتخبکین  تداعـس و  هب  نانآ  ندیـسر  رد  داتفا و  یمن  ریخاـت  هب  ناـشیارب 

ناشیا تقادص 
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ترابع هک  میراد  غارس  اهنآ  زا  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  رطاخ  هب  طقف  ءافتخا  نیا  میشابن و  ناهنپ  ناشرظن  زا  ام  هک  دش  یم  ببس  ام  هب 
.میدنسپ یمن  ام  هک  ییاهراک  اهیتشز و  زا  دشاب 

: َثَعَّشلا ِِهب  َُّملَی  َِملَکلا َو  ِِهب  َعمجَی  نَا  مَمالا ، ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َدَعَو  يذَّلا  ِّيدهَملا  َیلَع  ُمالَّسلا 

نایم زا  ار  یگدنکارپ  دروآ و  دوجو  هب  یعقاو  تدحو  هملک و  قافتا  ات  هداد ، هدـعو  اهتلم  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  يدـهم  نآ  رب  مالس 
.درادرب

یم ار  لک  حلصم  راظتنا  هک  میتسین  ام  اهنت  هک  تهج  نیا  زا  تسا  یمهم  رایسب  هلئـسم  هک  میزادرپب  اهتلم  دوعوم  عوضوم  هب  تسخن 
.میشک

دیهاوخن شوخ  يور  رگید  امش  ایند ، مدرم  يا  تفگ : اهتلم  هب  باطخ  یناهج  مود  گنج  زا  سپ  یـسیلگنا  رـصاعم  فوسلیف  لسار 
کی دوش و  لیکـشت  دحاو  یناهج  تموکح  کی  عک  ینمز  رگم  درب  دـیهاوخ  رـس  هب  ملظ  يزیرنوخ و  گنج و  رد  نانچمه  دـید و 

! دریگ رارق  سار  رد  لک  حلصم  کی  ددرگ و  مکاح  ایند  رب  نوناق  کی  تلود و 

دیما ینامسآ  ریغ  یتح  ینامسآ و  ياهبتکم  ناورثیپ  هک  تسا  يزیچ  هکلب  تسین  نایعیش  ناناملسم و  هتساوخ  ارصحنم  دوعوم  راظتنا 
تهج نادب  نیا  .دنراد و  ارنآ 
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شتموکح ندش  یناهج  تساهتما و  همه  يارب  یهلا  هدعو  وا 

.دندیسرن شیوخ  ینورد  يوزرآ  نیا  هب  زونه  دنتسه و  قالخا  تلادع و  يارجا  راتساوخ  يرطف  روط  هب  یگمه  هک  تسا 

تلود رد  اـه  ناـسنا  ینـالقع  يوـنعم و  دـشر  یعقاو و  یب  اـی  لاـمک  قـالخا و  تیروـحم  تیمها و  رب  تلـالد  هک  مـیراد  یتاـیاور 
.دراد ءادفلا ، هل  یحر  نامز  ماما  نامیالوم 

(1) مُهَقالخَا »  ِِهب  َلَمکاَو  مَُهلَوقُع  ِِهب  َعَمَجَف  ِدابِعلا  سوؤُر  یلَع  ُهَدَی  َعَضَو  انُِمئاق ، َماق  اذا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.دناسر یم  لامک  هب  ار  ناشقالخا  هتخاس و  زکرمتم  ار  اهنآ  لوقع  دراذگ و  یم  ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  دنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ 

(2) مُهَماهفَا »  ِِهب  تَلُمَک  مَُهلوقُع و  ِِهب  َعَمَجَف  ِدابِعلا  سوؤُر  یلَع  ُهَدَی  َعَضَو  انُِمئاق ، َماق  اذا  » 

دور و یم  الاب  ناش  مهف  هدش و  دایز  اهنآ  لقع  هلیـسو ي  نیدب  دهن و  یم  ناگدنب  رـس  رب  ار  شتیانع  تسد  دـنک ، مایق  ام  مئاق  یتقو 
.ددرگ یم  لماک 

: دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

« اهِداسِفا َدَعب  ًهَُّما  َِحلصَی  نَا  «، » َُهلدع ُهُعَسَی  ًهَدابِع َو  ِدابِعلا  ُبوُلق  ُهأَلمَی  »

هدش دساف  هابت و  هکنآ  زا  سپ  ار  تما  نیا  و  دوش ، یم  ریگارف  شلدع  دنک و  یم  تدابع  زا  رپ  ار  ناگدنب  ياه  لد  جع )  ) نامز ماما 
.دنک یم  حالصا  دنا ،
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گرزب نایدا  ءایبنا و  میلاعت  رد  هشیر  اساسا  هدوب  ملاـع  نیحلـصم  فادـها  زا  یکی  هکنیا  رب  هوـالع  ییارگ  ناـهج  يزاـس و  یناـهج 
.دراد یهلا 

.میوش یم  کیدزن  رتشیب  تقیقح  نیا  هب  نآرق  هب  هعجارم  اب 

(1) ِضرالا » ِیف  َفَئالَخ  مُکَلَعَج  يذَّلاَوَه  «َو 

ياـه 14و هیآ   ) سنوی ياـه  هروس  رد  رگید  هیآ  هس  رد  نومـضم  نیا  هداد  رارق  نیمز  رد  دوخ  نیـشناج  ار  امـش  هک  ییادـخ  تسوا 
.تسا هدمآ  هیآ 139  رطاف  و  ( 73

(2) ًهَفیلَخ » ِضرالا  یف  ٌلِعاج  یِّنِا  ِهَِکئالَمِلل  َُکبَر  َلاق  ِذا  »

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ربمایپ  دواد  هب  باطخ  تشامگ و  مهاوخ  ینیشناج  نیمز  رد  نم  تفگ : ناگتشرف  هب  وت  راگدرورپ  نوچ  و 

(3) ِضرالا » یف  ًهَفیلَخ  َكانلَعَج  ّانِا  ُدُوواد  ای  »

.میدرامگ ینیشناج  تفالخ و  هب  نیمز  رد  ار  وت  ام  دواد  يا 

، هژیو يداژن  اب  صاخ و  شخب  رد  هن  تساهتلم و  همه  نیمز و  هنهپ  لـک  هب  هطوبرم  ءاـیبنا  تیریدـم  هک  تسا  نیا  رگناـیب  تاـیآ  نیا 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  لوسر  هب  باطخ  هکنانچ 

(4) ًاریذَن » ًاریَشب َو  ِساّنِلل  ًهَّفاک  ّاِلا  َكانلَسرَا  ام  «َو 

99 ص :

.165  - ماعنا - 1
.30  - هرقب - 2

ص-26 - 3
.28- ابس - 4
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.میداترفن مدرم  یگمه  يارب  هدنهد  رادشه  هدژم و  زج  ار  وت  ام  و 

(1) ًاعیمَج » مُکیِلا  ِهللا  لوسَر  ّینِا  ُساّنلا  اهُّیَا  ای  ُلق  »

.متسه امش  همه  يوس  هب  ادخ  ربمایپ  نم  مدرم ، يا  وگب 

یفرعم مدرم  طسوت  ناهج  لک  رد  تلادع  نتخاس  ققحم  ار  ینامسآ  ياهباتک  نداتـسرف  ناربمایپ و  تثعب  فده  نیرت  یـساسا  نآرق 
هتـساوخ نیا  هب  تسا  مدرم  دوعوم  هک  جـع )  ) يدـهم دوش و  قـقحم  مدرم  يرطف  هتـساوخ  نیا  يزور  کـی  دـیاب  ینعی  .تسا  هدرک 

.دهد تبثم  خساپ 

(2) ِطسِقلِاب » َموقَِیل  َنازیملا  َباتِکلا َو  ُمُهَعَم  انلَزنَا  ِتانِّیَبلاب َو  انَلُسُر  انلَسرَا  دََقل  »

.دننک مایق  تلادع  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم  باتک و  اهنآ  اب  میداتسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  ناربمایپ  ام  هک  قیقحت  هب 

هدرک يرامش  هیناث  ادخ  تجح  نیرخآ  روهظ  راظتنا  رد  یهلا  ناربمایپ  هکلب  دنک  یمن  هرامش  ار  دوعوم  راظتنا  قیاقد  هعیش  اهنت  يرآ 
.دراد همادا  راظتنا  نیا  هک  تسا  مامت  لاسود  داتفه و  دصکی و  رازه و  کی  کنیا  دنا ، هتخوس  وا  رجه  شتآ  رد  و 

نایم هب  نخس  اهنامز  نورق و  بوبحم  نآ  رورّسلاروفوم  روهظ  زا  مالسلا  هیلع  دووا  ترضح  روبز  باتک  رد 

100 ص :

.158- فارعا - 1
.25  - دیدح - 2
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ياهدنب 13-10» ياهدنب 9-18و 96  ریمازم 37  قیتع ، دهع   » تسا هدمآ 

نارظتنم هتفگ و  نخـس  ناگدرم  تجر  زا  هداد ، ربخ  نارود  هناگی  نآ  تسد  هب  ار  متـس  ندش  هدیچرب  لدع و  شرتسگ  یبن  يایعـشا 
ياهدنب 9-13 و 18-20. - 65 لصف یبن –  يایعشا  قیتع  دهع  .تسا  هدوتس  ار  روهظ 

قیتع دهع  دنشک » راظتنا  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ   » .تسا هدومرف  نایاپ  رد  هتفگ ، نخـس  لیـصفت  هب  نامز  رخآ  ثداوح  زا  یبن  لایناد 
ياهدنب 1-5 و 13-10. لصف 12 –  یبن ، لایناد 

شیارب دـیامن ، ریخاـت  هچ  رگا  : » تسا هدومرف  دوخ  تما  هب  هتفگ و  نخـس  شتبیغ  لوط  زا  هداد ، روـهظ  دـیون  زین  قوـقیح  ترـضح 
ياهدنب 5-3. - 2 لصف یبن ، قوقیح  قیتع  دهع  دمآ .» دهاوخ  هتبلا  هک  شاب ، رظتنم 

یب تلفغ و  زا  هداد و  ناـمرف  هدـنزاس  راـظتنا  هب  هتفگ و  نخـس  ملاـع  یجنم  زا  دروـم  زا 50  شیب  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
ياهدنب 35و36. لصف 12  اقول ، لیجنا  دیدج  دهع  .تسا  هتشاد  رذح  رب  یهجوت 

نشور کین و  هدنیآ  هب  داقتعا  هک  میسریم  ملسم  یعطق و  هجیتن  نیا  هب  ینامسآ  بهاذم  نایدا و  بتک  رد  وجتـسج  قیقحت و  اب  يرآ 
.تسه نایدا  همه  يارب 

: تسا هدمآ  ناحلاص  تثارو  رارشا و  ضارقنا  هرابرد  دنز )  ) مانب نایتشترز  یبهذم  باتک  رد 

101 ص :
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هک يروط  هب  هن  ماما  دشاب  نانمیرها  اب  يزوریپ  ابلاغ  دنراد و  شکمشک  هبراحم و  نادکاخ ، يور  رد  میاد  نادزیا  اب  نانمیرها  رکشل 
يرای دـنیوا ، دـنزرف  هک  نادزیا  هب  تسا  نامـسآ  يادـخ  هک  دزم  روا  بانج  زا  یگنت  ماگنه  رد  هچ  دزاس ، ضرقنم  وحم و  ار  نادزیا 

یم ضرقنم  ار  نانمیرها  دوش و  یم  نادزیا  نآ  زا  گرزب  يزوریپ  هاگنآ  دـشک ، یم  لوط  لاس  رازه  هن  ناـشیا  هبراـحم  دـسر و  یم 
.دنرادن هار  نامسآ  رد  تسا و  نیمز  رد  نانمیرها  رادتقا  مامت  دزاس و 

، دزاس نک  هشیر  ار  یتسد  گنت  رقف و  .دهد  جاور  ناهج  هب  ار  نید  گرزب ، هدـنهد ي  تاجن   » هدـش لقن  همان » بساماج   » باتک رد 
« .دنادرگ زادرک  مه  راتفگ و  مه  رکف و  مه  ار  ناهج  مدرم  هداد ، تاجن  نمیرها  تسد  زا  ار  نادزیا 

هک دوش  یم  ادـیپ  نامزلا  رخآ  رد  یهاشداپ  اـیند ، یبارخ  زا  سپ  هدـمآ : تسا  ینامـسآ  بتک  زا  اهودـنه  دزن  هک  دـید )  ) باـتک رد 
دمحم ترـضح  ادـخ  ربمایپ  نیرخآ  .دروآ و  دوخ  نید  هب  دریگب و  ار  ملاع  ماـمت  دـشاب و  روصنم »  » وا ماـن  دـشاب و  قیـالخ  ياوشیپ 

(1) ِِهب » ٌِلئاق  نَِمل  یبوط  ُهَّبحأ َو  نَِمل  یبُوط  ُهَیَقل َو  نَِمل  یبوط  : » دومرف شتیصو  نیرخآ  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

102 ص :

نیدلا ج ص268. لامک  - 1
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وا تماما  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  درادب ، تسود  ار  وا  هک  یـسک  لاح  هپعب  اشوخ  دـیامن ، رادـید  ار  وا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ 
.دشاب دقتعم 

: دومرف یم  تشاذگ و  یم  هنیس  يور  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  نامیالوم 

(1) ِِهتَیؤَر » یِلا  ًاقوش  ُهاه ، »

! میوا رادید  قاتشم  ردقچ  هآ 

(2) ُهَمالَک » َعِمَس  ُهَماّیَا َو  َكَردأ  نَِمل  یبوطَف  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

.دنراپسب ناج  شوگ  شنامرف  هب  هدومن  كرد  ار  شنویامه  راگزور  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 

اهنا رخآ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  اهنآ  لوا  دنتسه  ام  زا  يدهم  ماما  هدزاود  دومرف « : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نایدا ریاس  رب  ار  قح  نید  هک  تسوا  هدرک ، دهاوخ  هدنز  نآ  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  دومن و  دهاوخ  قح  رب  مایق  هک  نم  رـسپ  نیمهن 
تدم نآ  رد  يا  هدع  هک  تسا  یتبیغ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يارب  .دنـشاب  هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  هچ  رگا  داد ، دهاوخ  هبلغ 

هک دنیوگ  یم  ماقم  هورگ  نیا  هب  یـضعب  .دنام و  دنهاوخ  اجرباپ  مدق و  تباث  رگید  يا  هدـع  یلو  دـنوش  یم  دـیدرت  کش و  راتفرگ 
نآ تبیغ  رصع  رد  نانمشد  بیذکت  تیذا و  رب  هک  یسک  قیقحت  هب  دییوگ ! یم  تسار  رگا  دوش !؟ یم  ققحم  یهلا  هدعو  یک  سپ 

ربص یمارگ 

103 ص :

راحب ج51 ص115. - 1
صالخلا ص374. موی  - 2
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كردم نام  .تسا  هدیگنج  مالسا  نانمشد  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  هک  تسا  یحلصم  دهاجم  دننامه  دنک 

(1) َُدلُوی » َمل  اولوقَی  یّتَح  ِساّنلا  یلَع  ُُهتَدالو  یِفُخت  اّنِم  ُِمئاقلا  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

! تسا هدماین  ایند  هب  یسک  نینچ  هک  دنیوگ  یم  يا  هدع  هک  اجنآ  ات  تسا  یفخم  مدرم  رب  شتدالو  ام  مئاق 

(2) َُکنیَع » تَّرَق  ُهَنامَز  َتکَردَا  نِاَف  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ماـّیَا ُُهتِمدََـخل  ُُهتکَردَا  وـل  َو  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .ددرگ  نشور  تناگدـید  ینک ، كرد  ار  كراـبم  راـگزور  نآ  رگا 
.مدوب وا  تمدخ  رد  رمع  همه  مدرک ، یم  كرد  ار  وا  نامز  نم  رگا  ینامعن ص245 . هبیغلا ، یتایح »

نآ كرد  زا  امـش  ياهلقع  دومرف « : رفعج  نب  یلع  شدـنمجرا  ردارب  هب  دوعـسم  مایا  نا  حیرـشت  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
(3) دیبایم » رد  ار  نآ  دینامب ، هدنز  رگا  .تسا  زجاع  نا  تفایرد  زا  امش  ياهدادعتسا  ناوتان و 

دراذگ و یم  رس  رب  تسد  تساخ ، یم  رب  دینش ، یم  ار  دمحم » لآ  مئاق   » یمان مان  تقو  ره  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

104 ص :

راحب ج51 ص108. - 1
یفاک ج1 ص276. لوصا  - 2

نیدلا ج2 ص36. لامک  - 3
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(1) درک » یم  اعد  راوگرزب  نآ  جرف  لیجعت  يارب 

لد نآ ، دای  اب  تفگ و  یم  نخس  هرونم  هنیدم  رد  شا  یحالصا  ياه  همانرب  ترضح و  نآ  دنمهوکش  مایق  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 
(2) داد ، یم  نیکست  ار  دوخ 

نآ هب  هعمج  ياهزور  صاصتخا  زا  تخیر و  یم  کشا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يدهم  دای  هب  ارماس  نادـنز  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
(3) تفگ » یم  نخس  ترضح 

باطخ هداد ، ناشن  ناگدادلد  ناگتفیـش و  هب  ردب ، بش  رد  رمق  صرق  نوچ  ار  شدنبلد  دنزرف  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
(4) مداد » یمن  ناشن  وت  هب  ار  مدنزرف  يراد ، یصاخ  تلزنم  ادخ  يایلوا  ادخ و  دزن  رد  وت  هک  دوبن  رگا  : » دومرف قاحسا  نب  دمحا  هب 

هکنیا ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  ار  ییادخ  دـمح  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دـیوگ : یم  قاحـسا  نب  دـمحا 
تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  قـالخا  تقلخ و  رظن  زا  مدرم  نیرت  هیبـش  هـک  یـسک  ناـمه  مدـید ، ار  دوـخ  نیـشناج 

(5) دزاس » رهاظ  ار  وا  هکنیا  ات  دنک  یم  ظفح  شتبیغ  رصع  رد  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

105 ص :

لاجرلا ج4 ص39. سوماق  - 1
يرولا ج2 ص243. مالعا  - 2
نیدلا ج2 ص383. لامک  - 3
يرولا ج2 ص284. مالعا  - 4
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تسا و هادـف ، انحاورا  يدـهملا  حـلاصابا  ناشدوعوم  ءایبنا ، نوچ  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  دـیدرک  هظحـالم  هک  روطناـمه 
.دنا هدوب  نینزان  دوجو  نآ  نارظتنم  ءزج  یگمه 

: َثَعَّشلا ِِهب  َُّملَی  َِملَکلا َو  ِِهب  َعَمجَی  نَا  »

.درادرب نایم  زا  ار  یگدنکارپ  دروآ و  دوجو  هب  یعقاو  تدحو  هملک و  قافتا  ات  دیآ  یم  وا 

قرفتم هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گرم  زا  دـعب  مدرم  هک  تسناد  یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
دومرف و یهن  ار  ناینیـشیپ  هک  روط  نامه  ییادـج  هقرفت و  زا  درک و  عنم  ار  اهنآ  نیاربانب  دـش  دـنهاوخ  فالتخا  راتفرگ  دـنوش و  یم 

.دنراذگب (1) رانک  ار  قرفت  دنوش و  دحتم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآ  تیالو  رب  یگمه  هک  دومرف  رما  ار  تما  هاگنآ 

ار همه  دراد و  یم  رب  نایم  زا  ار  ربمایپ  زا  دـعب  ياهیگدـنکارپ  مامت  جـع )  ) نامز ماما  كرابم  دوجو  میریگ ك  یم  هجیتن  قف  نایب  زا 
.دناسر یم  یعقاو  داحتا  هملک و  تدحو  هب  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم  تیالو  ياول  تحت 

.تسانعم یب  تروصنیا  ریغ  رد  دراد و  انعم  تماما  توبن و  دیحوت و  هیاس ي  ریز  رد  تدحو  نوچ 

(2) اُوقَّرَفَت » ًاعیمج َو ال  ِهللا  ِلبَِحب  اومِصَتعا  «َو 
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.دیوشن هدنکارپ  دینز و  گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه 

َلاقَف ِِهب  ِماِصتعالِاب  َرَمَا  يِّذلا  ِنیتَملا  ِهللا  ُلبح  مُه  مِهیلَع  ِهللا  ُتاولَص  ٍدَّمَُحم  ُلآ  : » دیامرف یم  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(1) اُوقَرَفَتال » ًاعیمَج َو  ِهللا  ِلبَِحب  اومِصَتعا  َو 

کـسمت اهنادـب  هدومرف  رما  اـهناسنا  هب  دـنوادخ  هک  دنتـس  ناگدـنب  يارب  ییادـخ  نامـسیر  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ 
.دنیوج

دیما .هدـشن  ققحم  یناـمز  چـیه  رد  فسـالا  عم  هک  هدوب  ادـخ  اـیلوا  ءاـیبنا و  همه  يوزرآ  هک  تدـحو  تمعن  زا  رتگرزب  یتمعن  هچ 
يداژن و یموق و  تاـفالتخا  دـننک و  ادـیپ  هملک  تدـحو  نیمز  يور  مدرم  همه  هک  دـسر  ارف  يزور  تسا  نیا  هب  ملاـع  ناـبوخهمه 

.دنراذگب رانک  ار  یبهذم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) سُّطَق » اهَلبَق  اوُمَّعَنَتَی  َمل  ًهَمِعن  مالّسلا  ِهیَلَع  ِّيدهَملا  ِنَمَز  ِیف  یتَُّما  ُمَّعَنَتَی  »

.دندوب هتفاین  تسد  يا  هرود  چیه  نآ  زا  شیپ  هک  دنبای  یم  تسد  اه  تمعن  زا  یتمعن  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  نامز  رد  نم  تما 

*** ** ***

تفرگ ناوت  یم  ناهج  قافتا  هب  يرآ  تفرگ ***  ناهج  تحالم  قافتا  هب  تنسح 
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دریگ یم  ماجنا  وا  تسد  هب  تدحو  هملک و  قافتا 

تفرگ نابز  رد  شلد  رس  ادخ  رکش  عمش ***  درک  تساوخ  نایتولخ  زار  ياشفا 

تفرگ نامسا  رد  هک  تسیا  هلعش  دیشروخ ، تسا ***  نم  هنیس  رد  هک  هتفهن  شتآ  نیز 

تفرگ ناهد  رد  شسفن  ابص  تریغ  زا  تسود ***  يوب  گنر و  زا  دنز  مد  لگ  تساوخ  یم 

تفرگ نامز  رخا  نماد  هک  اه  هنتف  نیز  ناشف ***  نیتسآ  ناغم  يوکب  ندش  مهاوخ 

تفرگ نآ  رب  دناوت  هتکن  هنوگچ  دساح  دکچ ***  یم  وت  مظن  فیطل ز  بآ  وچ  ظفاح 

** *** **

: مییوگ یم  اهتلم  تدحو  قافتا  داجیا  رد  جع )  ) نامز ماما  شقن  هرابرد  سدقم  بادرس  ياعد  زا  یشخب  رد 

، اَهبرَغ اهَقرَـش َو  اهَلیلَذ ، اهَزیزَع و  اهَدـیَعب ، اهَبیرَق َو  اـهّلُک ، َکـِلامَملا  ِِهب  َعَمَجت  َكِداـبِع َو  َرودُـص  ِِهب  َیِفـُشت  َكِدـِالب َو  ِِهب  ِّهَُّطت ر  «َو 
« ًاروج ًاملُظ َو  تَِئُلم  امَک  ًالدَع ، ًاطِسق َو  اهاَلمَی  اهَروُع ، اهَنوُزخ َو  اهرَحب ، اهََّرب و  اَهبونج ، اَهلامِش َو  اهَروبُد ، اهابَص و  اهَلَبَج ، اهَلهَس َو 

مامت یـشخب و  افـش  ار  تناگدنب  ياه  هنیـس  ینک و  يزاسکاپ  ءادـفلا  هل  یحور  رـصع  ماما  کمک  هب  ار  تیاه  نیمرزـس  اراگدرورپ 
، ار نآ  برغ  ار و  نآ  قرــش  ار ، نآ  لـیلذ  تـسد و  ریز  ار و  نآ  تزع  اـب  ار ، نآ  رود  ار و  نا  کـیدزن  ینک ، یکی  ار  اـه  تـکلمم 

، ار نا  هوک  ار و  نآ  تشد 
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هعمج زور  لامعا  رد  رگید  ییاعد 

تسا بعر  هب  روصنم  مالسلا  هیلع  ماما 

تخس ياه  هار  هدمآرب و  تشد و  ياهنیمز  ار ، نآ  يایرد  یکـشخ و  ار  نآ  بونج  لامـش و  نآ ، ياه  نابایب  ار و  نآ  ياه  هاگارچ 
.دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  روط  نامه  دنادرگ  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  همه  ار ، نآ  راوشد  و 

: هعمج زور  لامعا  رد  رگید  ییاعد 

: یلاتلا اِهب  ُقِحلَی  هیلِذاخ َو  لُذخا  ِهیرِصان َو  ِّوَقَو  ِبعُّرلاب ، ُهرُصنلا  ِرصَّنِاب َو  ُهدَّیَا  َو  . 20

وا هک  ره  امن و  شزوریپ  يزادنا  یم  اهلد  رد  هک  یـسرت  بعر و  اب  ار  وا  نک و  دییات  دوخ  يرای  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اهلا  راب 
.نک شراوخ  .دیامن  یم  راوخ  ار  وا  هک  ره  امرف و  يرای  دنک  یم  کمک  ار 

هب روصنم  ءادفلا ، هل  یحور  يدـهم  ترـضح  هک  تسا  نآ  هدـمآ  زین  تایاور  رد  نآ  نومـضم  هک  اعد  زا  تمـسق  نیا  رد  مهم  هتکن 
دنوادـخ هکلب  .تسین  زوس  نامناخ  نردـم و  ياه  هحلـسا  يریگراکب  هب  زاـین  نانمـشد  رب  ترـضح  يزوریپ  يارب  ینعی  .تسا  بعر 

ربارب رد  میلـست  هب  راداو  ار  نافلاخم  رثکا  هک  دزادـنا  یم  اـهلد  رد  یمارگ  نآ  هیحاـن ي  زا  یتشحو  سرت و  ناـنچ  یلاـعت  كراـبت و 
.دیامن یم  شترضح 

.دزاس یم  یعطق  ار  ترضح  يزوریپ  هک  دتفا  یم  قافتا  روهظ  ماگنه  روهظ و  زا  لبق  یثداوح  هتشذگ  نا  زا 
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نب دـمحم  .دـنور  یم  نیب  زا  مدرم  موس  ود  هکنآ  زا  دـعب  رگم  داد  دـهاوخن  خر  جـع ) ) مئاق روهظ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
یف اونوکَت  نَا  َنوضَرت  امأ  : » دومرف دنام ! یم  یقاب  هک  دنورب ، نیب  زا  مدرم  موس  ود  رگا  میدرک  ضرع  دنیوگ : یم  ریـصبوبا  ملـسم و 

(1) یقابلا !؟ ِثُلثلا 

!؟ دیشاب هدنامیقاب  موس  کی  زا  هک  دیرادن  تسود  ایآ 

ياه هراپ  نوچ  ار  نانآ  ياهلد  دیادزب و  ام  نایعیـش  زا  ار  تفا  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(2) «. دش دنهاوخ  ناهج  رالاس  اورنامرف و  نانآ  .دهد  درم  له  تردق  ارنانآ  درم  ره  دنک و  ( ریذپان لزلزت  تخس و   ) نهآ

يارب هدرک  تبرق  ار  دوخ  دـصق  دـنراد  لاغتـشا  یمزر  شزرو  رد  رگا  دـننک و  هجوت  رتشیب  هعیـش  راک  یمزر  ناـناوج  ار  تیاور  نیا 
.دنوش هادف  انحاورا  رصع  ماما  نارای  ءزج  هللا  اشنا  هک  دننک  هدامآ  ار  دوخ  هکلب  دننکن  شالت  ارصحنم  لادم ، نتفرگ  ینامرهق و 

اطَی ٍنانِس ، نِم  یضمَا  ٍثَیل َو  نِم  يرجأ  اِنتَعیش  نِم  ُلجّرلا  ناک  ُمالّسلا  ِهیلَع  انُّیِدهَم  َءاج  انُرمأ َو  َعَقَو  اِذا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(3) ِدابِعلا » یلَع  ِهِجَرَف  ِهللا َو  ِهَمحَر  ِلوُزن  َدنِع  َکلذ  َو  ِهَّیفَِکب ، ُُهبِرضَی  ِهیَلجِِرب َو  ّانَّوُدَع 
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اب ار  ام  نمـشد  .دوب  دهاوخ  رت  هدنرب  هزین  رـس  زا  رتریلد و  ریـش  زا  ام  هعیـش  دیایب  مالـسلا  هیلع  ام  يدهم  دـسر و  ارف  ام  نامز  هاگ  ره 
.دیآ دورف  ناگدنب  رب  ادخ  شیاشگ  تمحر و  هک  تسا  یماگنه  نیا  دروآ  یم  رد  اپ  زا  تسد  تبرض  ياپ و  هبرض ي 

*** ** ***

درک یناوت  رس  كرتاف  يانم و  رد  هک  درک ***  یناوت  رفس  نانج  هبعک  هب  یهگ 

درک یناوت  رپس  ار  دوخ  هنیس ي  يارس  رگا  يدرگ ***  رپسهر  هک  یناوت  قشع  هارب 

درک یناوت  رذگ  شدوهش  روط  هب  رگا  يربب ***  اه  هرهب  هچ  شدونش  تفگ و  ضیف  ز 

درک یناوت  رظن  لها  تمه  هب  یلو  لکشم ***  وا  ّیط  تسا و  رات  هریت و  هچ  را  هر 

درک یناوت  رذگهر  نیزا  لد  هراپ ي  هک  زگره ***  قرقتفم  تسود  رد  وشم ز  ادج 

** *** **

دروم مینک و  ادـیپ  ار  شترـضح  اب  تمزـالم  یهارمه و  تقاـیل  میونـشب و  هبعک  هکم و  زا  ار  شزاونلد  يادـص  هک  زور  نآ  دـیما  هب 
.میریگ رار  یمارگ  نا  شریذپ  تیانع و 
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ماما دنک ؟ یم  روهظ  هنوگچ  اجک و  زا  جـع )  ) يدـهم شترـضح  نم  ياقآ  درک  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم 
: دومرف مالسلا  هیلع 

.دناسر یم  بش  هب  ییاهنت  هب  ار  زور  نا  دوش و  یم  هبعک  دراو  اهنت  دیآ و  یم  ادخ  هناخ ي  هب  اهنت  دوش و  یم  رهاظ  اهنت  لضفم  يا  »
وا هب  لیئربج  .دنیآ  یم  دورف  وا  دزن  نامسآ  زا  ناگتشرف  فوفص  لیئاکیم و  لیئربج و  دنتفر  باوخ  همه  مدرم  دمآ و  ارف  بش  نوچ 

شیاتـس دیوگ : یم  دشک و  یم  دوخ  تروص  رب  شکرابم  تسد  ترـضح  نآ  .تسا  ذفان  ترما  اور و  تنخـس  نم  ياقآ  دیوگ  یم 
، میریگ یم  لزنم  دـیهاوخب  هک  تشهب  ياجک  ره  رد  .تشاذـگ  اـم  هضبق  رد  ار  نیمز  دومرف و  راوتـسا  شیوخ  هدـعو  هک  ار  يادـخ 

: دیوگ یم  دنلب  راوآ  هب  دتسیا و  یم  ماقم  نکر و  نیب  رد  .ناگدننک  لمع  شاداپ  رجا و  تسا  بوخ  ردقچ 

لماک تعاطا  لد  میمص  زا  درک ، هریخذ  نم  ترصن  يارب  روهظ  زا  شیپ  دنوادخ )  ) ار امش  هک  نانآ  ناصاخ و  يا  ابقن ، تعامج  يا 
لوغشم و تدابع  هب  بارحم  رد  اهنآ  زا  یضعب  دسر ، یم  اهنآ  هب  ملاع  برغ  قرش و  رد  ترـضح  نآ  كرابم  يادص  .دییآ  نم  دزن 

مشچ کی  هزادنا ي  هب  هدرک و  تباجا  ار  شتوعد  دنونش ، یم  ار  وا  راوآ  همه  ادص  کی  نیمه  هب  .دنشاب  یم  باوختخر  رد  یضعب 
.دنیآ یم  هکم  هب  ندز  مه  رب 
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هدیـشک راو  نوتـس  نیمز  ات  نامـسآ  زا  يرون  دیامرف  یم  رما  دنوادخ  .دـنوش  یم  رـضاح  ماقم  نکر و  نیب  رد  وا  شیپ  نانآ  همه ي 
یم نانموم  ياه  هناخ  نوردـنا  هب  نآ  زا  يرون  دـنریگ و  یم  ییانـشور  دنتـسه  نیمز  يور  رد  هک  نانموم  همه ي  رون  نآ  هب  دوش و 

(1) .دوش » یم  دنسرخ  مرخ و  رون  نآ  شبات  هب  نانآ  ياهلد  دبات و 

*** ** ***

کب مرادن  نانمشد  زا  یتسود  وت  مرگ  كاله ***  دصق  دننک  یم  را  منمشد  رازه 

كاله میب  تست  رجه  زا  ممد  ره  هنرگو  دراد ***  یم  هدنز  وت  لاصو  دیما  ارم 

كاچ نابیرگ  منک  مغ  زا  لگ  وچ  نامز  نامز  تیوب ***  مونشب  داب  زا  رگا  سفن  سفن 

َكاِدف َنوکَی  نا  َباط  دَق  یحُور  َّنَال  ًادبَا ***  انتایح  یلتَق  َکُفیس  ِبرَضب 

كاردا دنک  یسک  ره  دوخ  شناد  ردقب  دبای ***  اجک  رظن  ره  ییوت  هکنانچ  ارت 

كاخ رب  تنکسم  يور  دهن  وت  هر  رب  هک  ظفاح ***  دوش  ناهج  زیزع  قلخ ، مشچب 

** *** **

.امرف شیرای  زوریپ و  يزادنا  یم  اهلد  رد  هک  یسرت  اب  ار  وا  ایادخ  ِبعُّرلِاب : ُهُرصناَو 

113 ص :
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تسا همیرک  تلود  فادها  زا  لادتعا 

.ددرگ یم  زوریپ  ننمشد  لد  رد  سرت  شیادیپ  ببس  هب  مئاق ، : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.ددرگ و یم  راکـشآ  شیارب  ینیمز  ياه  جـنگ  دوش و  یم  هدومیپ  وا  يارب  نیمز  دوش و  یم  دـییات  ادـخ  هیحان  زا  ندـش  يراـی  هب  و 
ناهج ياـهبتکم  ماـمت  رب  وا  هلیـسو ي  هب  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  دریگ و  یم  ارف  ار  ناـهج  برغ  قرـش و  يو  تنطلـس  ییاورناـمرف و 

(1) .دنشاب » فلاخم  دونشخان و  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ  یم  زوریپ 

: یلاّتلا اِهب  ُقَحلَی  ِلاغلا َو  اهَیِلا  ُعَجرَی  یتَّلا  یطسُولا  َهقیرَطلاَو  یمظُعلا  َهَّجَحَملاَو  يدُهلا  َجاهنِم  ِهیدَی  یلَع  اِنب  َُکلَئسَا  َّمهّللا  . 21

يریـسم نامه  .ددرگ  ققحم  هنایم  هار  گرزب و  لیالد  تیاده و  ياه  هار  جع ) ) نامز ماما  تسد  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  اراگدرورپ 
.دندرگ قحلم  یمارگ  نآ  هب  ناگدنام  بقع  دننک و  لادتعا  هب  تشگزاب  اهوردنت ، دوش  ببس  هک 

اریز يداصتقا  ای  یقالخا و  ای  يداقتعا  لیام  زا  معا  تساه  هنیمز  مامترد  يور  هنایم  لادـتعا و  داجیا  همیرک  تلود  فادـها  زا  یکی 
هداج میقتـسم و  طارـص  زا  هکنآ  يارب  هدوب  طیرفت  طارفا و  رطاـخ  هب  هدـمآ  رـشب  رـس  رب  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاـهیراتفرگ  همه  هک 

.تسا هدش  جراخ  لادتعا 

114 ص :
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ِباتِکلا َو یقاب  اهیَلَع  ُهَّداجلا  َیِه  یطـسُولا  ُقیرَّطلا  ٌهَّلَـضَم َو  ُلاـمِّشلا  ُنیمَیلَا َو  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنموملاریما  ناـمیالوم 
(1) ِهَِبقاعلا » ُریصَم  اهَیِلا  هَّنُّسلا َو  ُذَفنَم  اهنِم  ِهَُّوبُّنلا َو  ُراثآ 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  راثآ  نآرق  ادخ  باتک  .تسا  تداعـس  یتخبکین و  هار  هنایم  هار  تسا ، یهارمگ  ود  ره  ییارگ  پچ  تسار و 
یم یهتنم  نادـب  مه  راک  تبقاـع  دـنک و  یم  ذوفن  هار  نیمه  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شور  تنـس و  .تسا  هاوگ  نادـب  هلا 

.دوش

میرم نب  یـسیع  تسادخ ! رـسپ  ریزُع  دنتفگ  هک  یناسک  نامه  دـنا ، هدرک  ّولغ  قولخم  هرابرد ي  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  یلاغ 
! تسادخ رسپ 

(2) ِهللا » ُنبا  ُحیسَملا  يراصَّنلا  ِتلاق  ِهللا َو  ُنبا  ٌزیزُع  ُدوُهَیلا  َِتلاق  «َو 

.دندوب رازیب  زین  هدننک  ولغ  یلاغ و  دارفا  زا  دنتشاد  ترفن  داقتعا  یب  دارفا  زا  هک  هزادنا  نامه  هب  ام  راوگرزب  ماما 

(3) ِلاق » ٌضِغبُم  ٍلاغ َو  ُّبُِحم  ِنالُجَر : َّیف  َکَلَه  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 

.تشاک لد  رد  ارم  ضغب  هک  ینمشد  هدننک و  ولغ  تسود  دندش : كاله  نم  هرابرد ي  سک  ود 

115 ص :

.16 هبطخ هغالبلا  جهن  - 1
.30- هبوت - 2
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.دندوشگ ازسان  نعل و  هب  نابز  یتح  دنتفرگ و  هدیدان  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نامیالوم  يدوجو  تالامک  یخرب 

*** ** ***

دنتشادن ربکا  قلاخ  تاذ  هب  نامیا  دنتشادن ***  ردیح  تمرح  ساپ  هک  نانآ 

دنتشادن رواب  هک  دوس  هچ  یلو  دش  رپ  مخ ***  ریدغ  رد  یلع  لضف  همه ز  شوگ 

** *** **

: دنتفگ هتشناد و  ار  وا  تیهولا  ییادخ و  دح  رس  ات  دندرک و  ولغ  یمارگ  نآ  هرابرد ي  مه  یهورگ 

*** ** ***

تسین یلع  زج  هوق  لوح و  ار  ادخ  شاف ***  وگب  نامیا ، رگا  تسا  رفک  رگا 

: هتفگ رگید  ینادان 

*** ** ***

هللا تسا  یلع  یلع ، هللا  هاگآ ***  نافراع  بهذم  رد 

: هتفگ يرگید  یلاغ 

*** ** ***

وک ریفکت  ما  یهللَا  نیسح  نم  وک ***  ریجنز  مدش  هناوید  زاب 

***

116 ص :
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رطاخ هب  دـیایب و  ءادـفلا  هل  یحور  يدـهم  ترـضح  ات  تسب  ریجنز  هب  دـیاب  دـنا  هتفگ  دوخ  هک  روط  نامه  ار  ناگناوید  نیا  هتبلا  هک 
.دروارد ارجا  هب  اهنآ  یهرابرد  ار  مزال  دح  ناشرفک 

(1) ًِایبَن » ینَذِخَّتَی  نَا  َلبَق  ًادبَع  ینَذِخَِّتا  یلاعَت  َهللا  َّناَف  یِّقَح  َقوَف  ِینوعَفَرت  ال  : » دومرف یم  مالسا  راوگرزب  ربمایپ 

.هداد رارق  هدنب  دنک ، ربمایپ  هک  نآ  زا  شیپ  ارم  یلاعت  يادخ  دیربن ، رتالاب  مدوخ  قح  زا  ارم 

راحب ج25 َنیلاّضلا » َنِم  مِهیَلَع َو  ِبوضغَملا  َنِم  َوُهَف  َهَّیدُوبعلا  مالـسلا  هیلع  َنینِموملاریمَِاب  َزَواَجت  نَم  : » دومرف مالـسلا  یلع  اضر  ماـما 
ص266.

ناهارمگ زا  ادـخ و  مشخ  دروم  هک  تسا  یناـسک  رامـش  زا  درب ، رتارف  ادـخ  یگدـنب  زرم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  یـسک 
.تسا

اّمَع ُهَناحبُـس  َوُه  ّاِلا  هِلا  ـال  ًادـحاو  ًاـهِلا  اودـُبعَِیل  اـِّلا  اورُما  اـم  َمیرم َو  َنبا  َحیـسَملاو  ِهللا  ِنود  نِم  ًاـبابرَا  مُهَناـبهَر  مَهَراـبحَا َو  اوذَـخَّتا  »
(2) َنوکِرُشی »

ییادـخ هب  ار  میرم  رـسپ  حیـسم  نینچمه  دـنداد و  رارق  راگدرورپ  ربارب  رد  دوخ  نایادـخ  ار  دوخ  نابهار  نادنمـشناد و  باتک ، لها 
تسین و ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  ییادخ  دیتسرپب ، ار  اتکی  دنوادخ  هکنیا  زج  هدشن  هداد  يروتسد  اهنآ  هب  تقو  چیه  هکیلاحرد  دنتفرگ ،

.تسا هزنم  دنروآ ، یم  کیرش  شیارب  هچنآ  زا 

117 ص :

همکحلا ج9 ص4386 نازیم  - 1
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دنوش یم  قحلم  ترضح  نآ  هب  شناوریپ 

: ِیلاّتلا اِهب  ُقحلَی  و 

.تسا هدمآ  دیایب  دعب  هکنآ  ور و  هلابند  هدنیآ و  یپ  زا  وریپو ، عبات  هدننک ، توالت  يانعم  هب  تغل  رد  یلات 

.دش دهاوخ  نینچ  هک  امرف ، قحلم  وا  هب  ار  شترضح  ناوریپ  اراگدرورپ  هک  مینک  انعم  هنوگنیا  دیاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد 

(1) ٌریدَق » یَش ٍء  ِّلک  یلَع  َهللا  َّنِا  ًاعیمَج  ُهللا  ُمُِکب  ِتأَی  اونوکَت  ام  َنیأ  ِتاریَخلا  اوِقبَتساَف  »

.تساناوت زیچ  همه  رب  وا  درک و  دهاوخ  رضاح  ار  امش  همه ي  دنوادخ  دیشاب ، اجک  ره  دیریگ ، تقیس  رگیدکی  زا  ریخ  ياهراک  رد 

(2) نادُلبلا » ِعیمَج  نِم  انتَعیش  َعیمَج  ِهَیِلا  ُهللا  ُعَمجَی  انُِمئاق  َماق  َول  ِهللا  َِکلاذ َو  َو  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.دنک یم  عمج  وا  يوس  هب  اهرهش  زا  ار  ام  نایعیش  عیمج  دنوادخ  دنک  مایق  ام  مئاق  عقوم  ره  راگدرورپ  هب  دنگوس 

*** ** ***

یناگدنز ناهج  کی  زا  رتشوخ  دوب  یناهج ***  ناج  هک  ندوب  وت  اب  یمد 

یناشفرس رسب  مراد  عمش  نوچ  هک  ارآ ***  ملاع  دهاش  يا  هولج  نکب 

یناهر مکانلوه  يداو  نیز  هک  وش ***  مهر  لیلد  ربهر ، رضخ  يا  وت 

118 ص :

148- هرقب - 1
نایبلا ج1 ص231. عمجم  - 2

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 126 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_118_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_118_2
http://www.ghaemiyeh.com


یناشن مدیدن  تقیقح  يوک  ز  تقیرط ***  هارهاش  زا  مرود  یسب 

یناشن تزع  میلقا  دح  رسب  تّمه ***  هب  ار  يا  هداتفا  هک  دشاب  هچ 

یناف يایند  مدرگ ز  هدوسآ  هک  نادنچ ***  قشع  هداب  زا  نک  مبارخ 

یناج همین  دوب  یقاب  ات  ایب  دش ***  نوخ  وت  ياوه  رد  رقتفم  لد 

119 ص :
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( جع ) ترضح روهشم  تاولص  اعد و 

ًارِـصانَو ًادـِئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو  ٍهَعاس  ِّلُک  یفَو  ِهَعاّـسلا  ِهِذـه  یف  ِِهئاـبآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  ِِیلَِول  َکـّ ْنُک  َّمُهّللا  . 22
(1) ًالیوَط :  اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًالیلَدَو 

تسرپرـس و ار  وا  تسرفب و  تاـعاس  ماـمت  رد  تعاـس و  نیا  رد  شناردـپ  نسحلا و  نـبا  هـجح  تدوـخ  یلو  رب  ار  تدورد  ایادـخ 
وا زا  مدرم  هک  یلاح  رد  ینک  نیمز  هرک ي  نکاس  ار  شترـضح  هکنیا  ات  شاب  ناب  هدـید  امنهار و  هدـننک و  يرای  اوشیپ و  نابهگن و 

.زاس دنم  هرهب  ینالوط  تدم  رد  ار  وا  دننک و  یم  تعاطا 

قوش و قوذ و  تیاهن  زا  تیاکح  هک  تسا  قوف  ياـعد  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ناتـسود  نیب  رد  اـعد  نیرت  روهـشم  دـیدرت  نودـب 
.دنک یم  ناشتمعن  یلو  هب  اهنا  تدارا 

رب دورد  .یگدـنز  تاعاس  ماـمت  رد  تسه  شیمارگ  ناردـپ  راوگرزب و  نآ  رب  درورد  تاولـص و  تساوخرد  اـعد ، رد  تسخن  هتکن 
.تسا هدنتسرف  دورد  يالاب  تفرعم  ناشن  دراد و  هارمه  ار  رتشیب  باوث  تعطق  دشاب  رت  قمیع  رت و  عیسو  هچ  ره  دمحم  لا  دمحم و 

: دینک تقد  دورد  نیا  هب  الثم 

(2) َکُملِع » ِِهب  َطاحَا  ام  ِدَدَِعب  اهیف ، َعَدوَتسُملا  ِّرِّسلا  اهیَنب َو  اِهلَعب َو  اهیبَا َو  َهَمِطاف َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  »

121 ص :

.ناضمر بش 23  بادآ  نانجلا  حیتافم  - 1
هیدهم ص413. هفیحص  - 2
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ترضح روهشم  تاولص  اعد و 

هعیدو هب  وا  دوـجو  رد  هک  يزار  نآ  هـب  شزیزع  نادـنزرف  شیمارگ و  رـسمه  شراوـگرزب و  ردـپ  همطاـف و  رب  تـسرف  دورد  ایادـخ 
هب تسا  جع ) ) نسحلا نبا  هجح  ترـضح  مالـسلا  هیلع  هیـضرم  يارهز  نینزان  دوجو  رد  عدوتـسم  رـس  زار و  نآ  زا  دوصقم  ، ) يداهن

.دراد هطاحا  نآ  رب  وت  شناد  هک  هچنآ  دادعت 

دهاوخ هدرتسگ  عیسو و  حطـس  کی  رد  درادن و  تیدودحم  دوش  طوبرم  ادخ  یملع  هطاحا  دادعت  هب  هک  يدورد  دینک  یم  هظحالم 
.دوب

ار وا  شا  همیرک  تلود  يرارقرب  نیمز و  يور  رب  شترـضح  ناکـسا  هظحل  اـت  : » هکنیا هب  كراـبت  دـنوادخ  تساوـخرد  رگید  هـتکن 
شیوخ يادـخ  زا  هک  دراد  مالـسلا  هیلع  ماما  ناتـسود  هقالع  قشع و  زا  تیاـکح  زین  نیا  شاـب » اـمنهار و ...  ظـفاحم و  تسرپرس و 

.دهد رارق  شیوخ  لماک  ظفحلا  تحت  ار  وا  هک  دنهاوخ  یم  هنازجاع 

*** ** ***

شراد تمالس  هب  ایادخ  تسه  اجکره  تسوا ***  هارمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  نآ 

ُرَهظَی ِرهَّدلا  ِرِخآ  یف  اُنَتل  ُودَو  اهَنوبقرَی ***  ٌَهلوُد  ٍسانُا  َّلُِکل 

** *** **

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  بوسنم 
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.ددرگیم راکشآ  نامزلا  رخآ  رد  ام  تلود  یلو  دنشک  یم  ار  نآ  راظتنا  هک  دنراد  یتلود  مدرم  زا  یتیعمج  ره 

*** ** ***

تسام هگآ  ناج  دنویپ  وت  يوم  میسن  تسام ***  هرمه  قیرط  ره  رد  وت  يور  لایخ 

تسام هجوم  تجح  وت  هرهچ ي  لامج  دننک ***  قشع  عنم  هک  ینایعدم  مغ  رب 

تسام هچ  رد  هداتف  يرصم  فسوی  رازه  دیوگ ***  یم  هچ  وت  نادخنز  بیس  هک  نیبب 

تسام هتوک  تسد  ناشیرپ و  تخب  انگ ، دسرن ***  ام  تسد  وت  زارد  فلزب  رگا 

تسام هگرد  كاخ  نانیشن  هشوگ  نالف  وگب ***  صاخ  يارستولخ  رد  بجاح  هب 

تسام هفرم  رطاخ  رظن  رد  هشیمه  تسبوجحم ***  هچرگا  ام  رظن  زا  تروصب 

تسام هم  نوچ  يور  قاتشم  هک  تساهلاس  هک  ياشگب ***  دنز  يرد  ظفاح  یلاسب  رگا 

** *** **
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حاتتفا ياعد 

: حاتتفا ياعد 

: ِلِّمَؤُملا ِِمئاقلا  َكِرمَا  ِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َّمهّللا  . 23

.دیما دروم  تسا و  مئاق  هک  دوخ  رما  یلو  رب  تسرف  دورد  ایادخ 

.تسا بجاو  دراد  تیالو  نآ  رب  هک  ینانآ  هعماج و  مدرم  يارب  شرما  تعاطا  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  رما  یلو 

(1) مُکنِم » ِرمَالا  ِیلوا  َلوسَّرلاَو َو  هللا  اوعیطَا  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیا  ای  »

.دییامنب ار  شیوخ  رما  نابحاص  لوسر و  ادخ و  تعاطا  نامیا  لها  يا 

میتخانـش و ار  لوسر  ادخ و  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  دنک : یم  تایور  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  زا  هیوباب  نبا 
و دـننم ، نانیـشناج  ناـنآ  رباـج  يا  دومرف : دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  هداد  رارق  وـت  تعاـطا  هارمه  ار  ناـشتعاطا  دـنوادخ  هک  رمـالا  یلوا 

نب یلع  دنرزف  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح و  نسح و  يو  زا  سپ  تسا و  بلاطیبا  نبا  یلع  ناشیا  لوا  نم ، زا  سپ  نیملـسم  نایاوشیپ 
قداص سپـس  و  ناسرب ، وا  هب  ارم  مالـس  يدید  یتقو  دید ، یهاوخ  ار  يو  وت  تسا و  فورعم  رقاب  هب  تاروت  رد  هک  دمحم  نیـسحلا 

مه مانمه و  دعب  یلع  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  زا  دعب  دـمحم و  نب  رفعج 
ناگدنب دزن  نیمز و  يور  رد  وا  هیقب  ادخ و  تجح  هک  نم  هینک 
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ناتسود نایعیش و  زا  هک  تسا  یـسک  دوشگ و  دهاوخ  ار  نیمز  برغم  قرـشم و  يو  تسد  هب  ادخ  هک  یلع ، نب  نسحدنزرف  تسا و 
.دشاب هدومزآ  نامیا  هب  ار  شبلق  ادخ  هک  سکنآ  رگم  دنام  دهاوخن  اجرباپ  یسک  يو  تماما  هب  دش ، دهاوخ  ناهنپ  دوخ 

؟ درب دهاوخ  هدافتسا  يو  زا  وا  تبیغ  رد  هعیش  ایآ  ادخ  لوسر  يا  مدیسرپ ، دیوگ : یم  رباج 

یم عفتنم  شتبیغ  رد  يو  تیالو  زا  دـنریگ و  یم  ییانـشور  يو  رون  زا  هداتـسرف  يربماـیپ  هب  ارم  هک  یـسک  هب  دـنگوس  يرآ  دومرف :
.دناشوپب ار  نآ  ربا  هچرگ  ذیشروخ ، زا  مدرم  هدافتسا  دننام  دنوش 

(1) ِِهلهَا » نَع  ِالا  ُهِمتکاَف  ِهللا  ِملِع  نُوزحم  هللا َو  ِرِس  نُونکَم  نِم  اذه  ُرباج : ای 

.زاس ناهنپ  شلها  ریغ  زا  تسادخ و  ملع  هنیزخ ي  یهلا و  رارسا  زا  نیا  رباج : يا 

ِرمالا ِیلاو  مُُهقوَف َو  َکَّنِاَف  دیامرف : یم  حیرـشت  هنوگنیا  رتشا  کلام  هب  دوخ  هکاندـهع  رد  ار  رما  یلو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
(2) ِكالَو » نَم  َقوف  ُهللاَو  َکَقوَف  َکیلَع 

، مکاـح یلاو ، ياـنعم  هب  یلو  هملک ي  .تسا  نینموملاریما  رما  یلو  ادـخ  وت و  یلو  نینموملاریما  يا  هعماـج  رما  یلو  وت  کـلام ، يا 
هدمآ تسرپرس  رایتخا و  بحاص  دّیس و 
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.ددرگ یم  اطع  رما  یلو  یلاو و  صخش  هب  هک  تس  یهلا  تیمکاح  تردق و  نا  زا  ترابع  تیالو  نیاربانب  تسا 

: ِلّمؤملا ِِمئاقلا  َكرمَا  ِِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا 

ياجک ره  رد  ناسنا  ره  تفگ  دیاب  هکلب  دش ، دهاوخ  ققحم  ءادفل  هل  یحور  يدـهم  ترـضح  رـصع  رد  نموم  ره  ینامرآ  یگدـنز 
وگخـساپ ار  شا  يرطف  هتـساوخ  هک  دراد  يرما  یلو  هب  وزرآ  دیما و  تسافـص  حلـص و  تیمکاح  تلادـع و  يارجا  بلاط  هک  ملاع 

.تسا

*** ** ***

دیآ یم  یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هک ز  دیآ ***  یم  یسفن  احیسم  هک  لد  يا  هدژم 

دیآ یم  یسر  دایرف  یلاف و  ما  هدز  شود ***  هک  دایرف  هلان و  نکم ، رجه  مغ  زا 

** *** **

ترـضح هک  ینامز  دیامرف « : ءادـفلا  هل  نیملاعلا  حورا  يدـهم  تموکح  ناراگزور  دـیما و  رـصع  یهرابرد  مالـسلا  هیلع  قاص  ماما 
تفای يرثا  روج  ملظ و  زا  نیمز  هرک  يور  رد  وا  تموکح  نارود  رد  و  دنک ، یم  تموکح  تلادـع  هب  دـنک ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق 

ینید وریپ  چـیه  ددرگ و  یم  رب  قح  بحاص  هب  یقح  ره  دزاس ، یم  جراخ  ار  دوخ  تاـکرب  نیمز  ددرگ ، یم  نما  اـه  هار  دوش ، یمن 
دنوادخ هک  دیا  هدینشن  ایآ  .دروآیم  نامیا  دریذپ و  یم  ار  مالسا  نید  هکنیا  رگم  دنام  یمن  قاب  نیمز  يور  رد 
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ءادفلا هل  یحور  رما  یلو 

(1) َنوعَجُری » ِهَیِلا  اهرَک و  ِضرَالا َو  ِتاومَّسلا َو  یف  نَم  َمَلسَا  َُهل  َو  : » دیامرف یم  ناحبس 

.دندرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  همه  و  دنتسه ، میلست  وا  ربارب  رد  هاوخان  هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  سک  ره 

هللا یلص  دمحم  ترضح  مکح  هب  زین  دنک و  یم  مکح  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  مکح  هب  مدرم  نایم  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 
ناسنا رگید  دتـسرف ، یم  نوریب  ار  شیاه  تکرب  و  دزاس ، یم  راکـشآ  ار  دوخ  ياه  هنیجنگ  نیمز  هک  تسا  نامز  نآ  رد  .هلا  هیلع و 

.دریگ یم  رب  رد  ار  نانموم  همه ي  يزاین  یب  اریز  دنک ، یمن  ادیپ  یلحم  ششخب  هقدص و  يارب 

هک ینادـناخ  چـیه  و  دیـسر ) دـنهاوخ  نموکح  هب  اـم  زا  لـبق  همه  و  دوـب (  دـهاوخ  اـهتلود  همه  ناـیاپ  رد  اـم  تلود  دوـمرف : سپس 
یتقو هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  دومن ، دنهاوخ  تموکح  ام  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  دنام  دنهاوخن  یقاب  دنسرب ، تموکح  هب  دنهاوخب 
يانعم تسا  نیا  .میدومن و  یم  راتفر  تلادع  هب  اهنیا  دننام  مدیدیـسر  تموکح ي  هب  مه  ام  رگا  دنیوگن : دـندید ، ار  ام  شور  هار و 

.تسا (2) ناراکزیهرپ  نآ  زا  راک ، ماجنارس  ِنیقّتُملل » ُهَِبقاعلا  َو  : » تسا هدومرف  هک  یلاعت  يادخ  لوق 

: دومرف یم  تماما  هلئسم  رد  هیواعم  اب  شجاجتحا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ادهشلا  دیس  ترضح 
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ِرمالا یلوأ  َلوسَّرلا َو  اوعیطَا  َهللا َو  اوعیطَا  َّلجَو « : َّزَع  ُهللا  َلاق  ُهَنورقَم ، ِِهلوسَر  ِهللا َو  ِهَعاطب  َتناـک  نَا  ٌهَضورفَم ، اـنَتَعاط  َّنِأَـف  اـنوعیطأف  »
ُهَنوطَبنَتسَی َنیِّذلا  ُهَِملَعل  مکنِم  رمالا  ِیلوا  یلا  ِلوسَّرلا و  َیِلا  ُهوُّدُر  ول  َو  َلاق « : َو  ِلوسَّرلا » ِهللا َو  َیِلا  ُهُّدُرَف  ءیِـش  ِیف  ُمتعَزانَت  نِاَف  مُکنِم 

(1) الیلق » ّاِلا  َناطیَّشلا  ُُمتعَبَّت  ُُهتَمحر ال  مکیلع و  ِهللا  ُلضَف  مهنِم َو ل ال 

دـیرب و نامرف  ار  ادـخ   » .دـشاب یم  لوسر  ادـخ و  تعاطا  هب  نیرق  تسا و  تابجاو  ضئارف و  ءزج  تعاطا  نیا  هک  دـینک  اـم  تعاـطا 
«. دیهد عاجرا  ربمایپ  ادخ و  هب  دیدرک  فالخا  يزیچ  رد  نوچ  دیرب  نامرف  ار  رمالا  یلوا  ربمغیپ و 

دیدش یم  قیاقح  تایعقاو و  هجوتم  دیدیاد  یم  عاجرا  رمالا  یلوا  ادخ و  لوسر  هب  ار  دوخ  فالتخا  دروم  لیاسم  رگا  دومرف : هاگنآ 
.تفر دیهاوخ  ناطیش  غارس  هب  ارثکا  یلیلق  هدع ي  زج  هب  دشابن  امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و 
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رون هروس  هیآ 55  قادصم  نیمز و  يور  ادخ  هفیلخ 

: ًانمَا ِِهفوخ  ِدَعب  نِم  ُهلِدبَا ، َُهل ، ُهَتیَضَترا  يّذلا  ُهَنید  َُهل  نِّکَم  ِِهلبَق ، نِم  َنیِّذلا  َتفَلخَتس  امَک  ِضرالا  یف  ُهِفلخَتسا  . 24

زا سپ  يدنـسپ و  یم  شیارب  هک  ینید  رب  هد  نیکممت  ار  وا  يدراـمگ ، ار  ناینیـشیپ  هک  روط  ناـمه  هد ، رارق  نیمز  يور  هفیلخ  ار  وا 
.نک شیاطع  تینما  شفوخ 

.تسا رون  هکرابم  هروس  هفیرش 55  هیآ  زا  هتفرگرب  اقیقد  حاتتفا  ياعد  زا  زارف  نیا 

يّذلا مُُهنید  مَهل  َّنَنِّکَُمَیل  مِِهلبَق َو  نِم  َنیّذلا  َفَلخَتـسا  امک  ِضرالا  یف  مُهَّنَِفلخَتـسَِیل  ِتاِحلاصلا  اولِمَع  مکنِم َو  اونَمآ  َنیّذلا  ُهللا  َدَعَو 
(1) ًانمَا » مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلَّدَُبِیل  مَُهل َو  یضترا 

، دنک ناشنیـشناج  نیمز  يور  رد  هک  دهد  یم  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هدیدنـسپ  ياهراک  هدورآ و  نامیا  امـش  زا  هک  ینانآ  هب  دنوادخ 
هب ار  نانا  سرت  اهینارگن ، زا  دعب  دزاس و  رقتسم  هدیدنـسپ ، اهنآ  يارب  هک  ار  ناشنیدا  درک و  نیـشناج  زین  ار  ناینیـشیپ  هک  روط  نامه 

.دومن دهاوخ  لّدبم  تینما 

ادخ هک  دنتیب  لها  ام  نایعیـش  دنگوس  ادخ  هب  ناشیا  دومرف : درک ، توالت  ار  هیآ  نیا  یتقو  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
َوُه َو  ِهَّمُالا ، ِهِذـه  يدـهَم   » تسا تما  نیا  يدـهم  وا  درک و  دـهاوخ  هبلاطم  ام  زا  يدرم  هلیـسو  هب  ناـشیا  قح  رد  ار  دوخ  هدـعو  نیا 

ُهللا َلَّوََطل  ٌموی  ّاِلا  اینُّدلا  َنِم  ِقبی  مل  َول  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوسَر  َلاق  يذَّلا 
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(1) ًاروج » ًاملُظ َو  تَِئُلم  امَک  ًاطِسق  الدَع َو  َضرالا  ُالمَی  یمِسا  ُهُمِسا  یترتِع  نِم  ٌلُجَر  یلَی  یّتَح  َموَیلا  کلاذ 

ردـقنآ ار  زور  نآ  ادـخ  زور ، کی  رگم  دـنامن  ایند  زا  رگا  دومرف : سا  هراـبرد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا 
روج ملظ و  زا  رپ  هکنانچنا  دـنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا ، نم  مان  شمان  هک  دـنک  مایق  مترتع  زا  يدرم  ات  دـنک  یم  ینـالوط 

.دشاب هدش 

زا دنام و  دهاوخن  یقاب  یمـسا  زج  مالـسا  زا  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  هیا  نیا  هک  هدـش  تیاور  ملـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  و 
هب دارفا  نیرتکیدزن  هک  ییاج  ات  اه  هنتف  هب  اهبلق  ندـش  هدولآ  تلع  هب  دراد و  هک  يرذـع  تلع  هب  رمالا  بحاـص  یمـسر و  زج  نآرق 

نید دنک و  یم  دییات  ار  وا  دوخ  یبیغ  نایرکشل  اب  راگدرورپ  هکنیا  ات  دوب  دهاوخ  بیا  ترضح  نآ  تسا  نیرت  نمشد  ترـضح  نآ 
.دنوش (2) تحاران  ناکرشم  هچرگا  دهد  یم  هبلغ  نایدا  همه  رب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

65 میشاب ! هدش  هدولآ  نامزلارخآ  ياه  هنتف  هب  دشاب و  هدنام  یقاب  یمسا  زج  یمسر و  زج  نآرق  زا  هک  میشاب  يرصع  رد  ام  دنکن 

مسا طقف  مینکن  زیهرپ  دوش  یم  ءادفلا  هل  یحور  يدهم  ترضح  نامیالوم  ندرزآ  ثعاب  هک  يراک  زا  ات  یتسارب 
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دنا هداد  تداـع  اـه و ...  يد  یـس  اـه و  ملیف  یـضعب  ندـید  هب  ار  ناـشدوخ  اـهزور  نیا  هک  یناـنآ  .میا  هداـهن  دوخ  رب  ار  یناملـسم 
دـننک و یم  نیگنر  ار  شیوخ  هرفـس  مارح ، لاوـما  اـب  دـننک و  یمن  ار  حیحـص  تـالماعم  بادآ  تیاـعر  راـک  بسک  رد  ناـشنادرم 
!؟ تسا هدـنام  ناشیارب  یمـسر  زج  نارق  زا  ایآ  دـنبای  یم  روضح  تاعامتجا  رد  رهوش  ریغ  يارب  شیارا  باجح و  فشک  اب  ناشنانز 

؟ میشابن هدنمش  شترضح  زا  دنراذگب ، ام  هبلک  رب  مدق  داتفا  ام  هناخ  هب  ناشرذگ  اقآ  رگا  هک  تسه  يا  هنوگ  هب  ام  ياه  هناخ  ایآ 

.دشابن نینزان  نآ  نیتسار  تبحم  يارب  ملاس  ییاج  رگید  هم  دریگب  هانگ  رابغ  ردقنآ  ار  ام  لد  دیاب  ارچ 

*** ** ***

دراد نیشنمه  تلود  تشگ و  وا  مدمه  تداعس  دراد ***  نینزان  رای  عومجم و  رطاخ  وکنآ  ره 

دراد نیتسآ  رد  ناج  هک  دراد  ناتسآ  نآ  یسک  تسا ***  لقع  زا  رتالاب  یسب  هگ  رد  ار  قشع  میرح 

دراد نیشنمه  ییادگ  یناطلس ، هک  دیوگب  سلفم ***  قشاع  ظفاح  وچ  مهاوخ  یمن  دیوگ  رگد 

** *** **

، تسا جع )  ) يدهم ترضح  تموکح  رد  یعقاو  تینما  شمارآ و  مهم  هتکن 
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( جع  ) ترضح همیرک  تلود 

« انمأ مِِهفوخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِّدَُبَیل  و  «، » ًانمَا ِِهفوَخ  ِدَعب  نُم  ُهلِدبَا  »

مک فیعـض و  زور  هب  زور  اه  هداج  اه و  هار  تینما  یگداوناخ و  یلغـش ، تینما  .میتسه  للملا  نیب  حطـس  رد  اهینمان  رب  رظاـن  هزورما 
، دنتسه اهنآ  رب  تظافح  رومام  ناسنا  اه  نویلیم  هکنیا  اب  دوش  یم 

یم هلـصاف  تیونعم  نید و  زا  اهناسنا  هک  تبـسن  نامه  هب  هک  میرادن  دیدرت  .تسا  شیازفا  هب  ور  تافداصت  اهتقرـس و  اهلتق و  دصرد 
.دبای یم  شیازفا  مدرم  سومان  ناج و  لام و  هب  تازواجت  تایانج و  رامآ  هدش و  گنرمک  تمایق  باسح  ادخ و  زا  سرت  دنریگ و 

یمن رازآ  تاناویح  یتح  هک  دوش  یم  رارقرب  ناهج  حطـس  رد  یتینما  نانچ  ددرگ  رارقرب  جـع ) ) نامز ماما  همیرک  تلود  هک  یماگنه 
.دنناسر

دیاب هک  نانچ  نآ  نامـسآ  وا ، تلادع  تیالو و  هطـساو ي  هب  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
رارقرب یتـشآ  یلها  هدـنرد و  تاـناویح  ناـیم  دوش و  یم  هدودز  ناگدـنب  ياـه  لد  زا  هنیک  دـیور و  یم  زین  نیمز  دراـب و  یم  دراـبب 

همه دراذگ ، یم  مدق  هک  اجره  دـید و  دـهاوخن  یبیـسآ  تفر و  دـهاوخ  هدایپ  ماش  قارع و  نایم  نز  کی  هک  ياه  هنوگ  هب  دوشیم ،
(1) دناسرتن » دهدن و  رازآ  ار  وا  سکچیه  هدراذگ و  ار  شیاه  تنیز  شرس  يور  رب  .تسا و  مرخ  زبس و 
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ایند ياج  همه  رد  ریگارف  یتینما  تلادع و  جع )  ) يدهم ترضح  لومش  ناهج  تموکح  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایار  عون  نیا  زا 
.دسر یم  نیمز  نانکاس  همه  هب  نآ  هرهب  دوش و  یم  رارقرب 

(1) رِجافلا » ُِّربلا َو  َلِدَع  ًهَعسُو  َعِسَو  ُلدَعلا  ُمئاقلا ، َماق  اِذا  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.دریگ یم  رب  رد  ار  رجاف  راکوکین و  تلادع ، یگدرتسگ  نیا  دوش و  یم  هدرتسگ  لدع  دنک ، یم  مایق  مئاق  هک  یماگنه 

بوکرـس و هیاـس ي  رد  هن  تسا  تلادـع  ساـسا  رب  بلاـغ  یتـینما  ادـفلا ،< هل  نیملاـعلا  حاورا  ناـمز  ماـما  روـهظ  ناـمز  رد  تینما 
.دنک یم  رارقرب  ار  تینما  یناسنا  یهلا و  یشور  اب  وا  یگماکدوخ 

ناج لام و  تسا و  مکاح  افص  حلص و  ایند  ياج  همه  هک  میـشاب  نآ  دهاش  مینیبب و  ار  همیرک  تلود  يرارقرب  هک  يزور  نآ  دیما  هب 
شیوخ لامک  دـشر و  هار  رد  تینما  تیاهن  رد  ملاع  مدرم  همه  دریگ و  یمن  رارق  يدرف  چـیه  موجه  دروم  مدرم  يوربآ  سومان و  و 

.دنرادیم رب  ماگ 

*** ** ***

دمآ زانورس  هک  دیریگب  فکب  ناج  رس و  دمآ ***  زاین  هگ  هک  نادنمزاین  يا  هله 

دمآزاب هبعک  يوس  امیپ  شرع  نامه  هک  تّزع ***  میرح  مرح  نارتوبک  يا  هله 
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دمآ زاین  یب  ترضح  زا  تمحر  يالص  هک  دندیسر ***  دوخ  دیّما  هب  ناراودیما  يا  هله 

دمآ زارف  رس  هک  هدنب  ره  تسا  تمه  هب  هک  تمه ***  ياپ  بوکب  هار  نیا  رد  رقتفم  يا  هله 

** *** **
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: ُهَلهَا َقافِّنلا  اِهب  ُّلُِذت  ُهَلهَا َو  َمالسالا و  اِهب  ُّزُِعت  ٍهَمیرَک  ٍَهلوَد  یف  َکَیِلا  ُبَغَرن  ّانِا  َّمُهّللا  . 25

لیلذ نیقفاـنم  قاـفن و  دـنبای و  تزع  نیملـسم  مالـسا و  نآ  هیاـس  رد  هک  یتمارک  اـب  تلود  يرارقرب  هب  میراد  تبغر  لـیم و  ایادـخ 
.دندرگ

.تسا هدش  همیرک »  » هب نآ  فصو  تلع  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تلود  ياهیگژیو  وتازایتما 

نیزواجتم تسد  ندرک  هاتوک  مدرم ، نیب  يواسم  روطب  لاملا  تیب  میسقت  یتیگ و  حطس  رد  تلادع  يارجا  هب  ترـضح  نآ  يدنبیاپ 
هک هدش  ببس  یگمه  ...و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نیمارف  تنس و  نآرق و  هدروخن  تسد  بان و  ماکحا  يارجا  نیمورحم ، قوقح  هب 

.دریگ مان  همیرک  تلود  شترضح ، تلود 

تاولص نامَّزلا  َبِحاص  ای  َيالوم  ای  : » مینک یم  ضرع  وا  هب  باطخ  هعمج  زور  ترایز  رد  هک  تسا  یتیـصخش  دوعوم  تلود  سیئر 
َنیرفاکلا َلَتَق  َکیدَـی و  یلَع  َنینِموملل  ِهیف  ُجرفلاو  َكُروهُظ  ِهیف  ُعِّقَوَتُملا  َکُموَی  َوُه  ِهعمُجلا َو  َموی  اذـه  َِکتیب  لآ  یلع  کیلع و  هللا 

ینرجَا ینفِضاف َو  ِهَراجالاو  ِهَفاّیضلاب  ٌرومام  ِمارِکلا َو  ِدالوَا  نِم  ُمیرک  َيالوم  ای  َتنَا  َكَراج َو  َکَفیض و  ِهیف  َيالوم  ای  انَا  َکِفیَِـسب َو 
« َنیرهاّطلا َِکتیب  ِلهَا  یلع  َکیلع و  ِهللا  ُتاولص 

هک يزور  تسا ، هعمج  زور  نیا  داب ، تا  هداوناخ  رب  وت و  رب  ادخ  ياهدورد  هک  نامز  بحاص  يا  نم  يالوم  يا 
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ود اـب  تحالـس و  اـب  دوش و  داـجیا  شیاـشگ  وت  نینزاـن  تسد  هب  نینموم  يارب  هک  میراد  دـیما  هک  يزور  دور و  یم  تروهظ  عقوت 
نادـنزرف زا  یمیرک  نم  يالوم  يا  وت  متـسه و  وت  هب  هدـنهانپ  نامهم و  کنیا  نم  يالوم  يا  نم  دـنیارد و  ياپ  زا  نارفاـک  تتـسد ،

« .داب تکاپ  نادناخ  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  هک  هدب  مهانپ  نک و  ییاریذپ  ارم  سپ  داد ، هانپ  يزاون و  نامهم  هب  يرومام  نامیرک و 

: دنک یم  هراشا  رعش  نیا  هب  ترایز  نیا  زا  دعب  سوواط  نب  دیس 

*** ** ***

ِدالِبلا َنِم  ُتنُک  ُثیَح  َکُفیَض  َو  یباکِر ***  تَهَجَّتا  اَم  ُثیَح  َُکلیَزن 

** *** **

.مشاب هک  اهرهش  زا  اجک  ره  رد  متسه  وت  نامهیم  هک  یلاح  رد  دیامن  دراو  ارم  مبکرم  مزادنایب و  راب  اجک  ره  مو  یم  لزان  وت  رب  نم 

ینمی رد  : » تفگ هک  میشاب  ءادفلا ، هل  یحور  يدهم  ترـضح  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تبـسن  نرق  سیوا  نوچ  رگا  يرآ 
قاتشم هدیدن  زین  یمارگ  نآ  دوب  هدش  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قشاع  هدیدن  سیوا  هک  روط  نامه  ینمی » رد  ینم  شیپ  ینم ، شیپ 

ری زین  ام  .متسه  وت  رادید  قاتشم  ردقچ  سیوا  يا  ِنَرَق » َسیَُوا  ای  ُهاقوَشاو  : » دومرف یم  دوب و  سیوا  رادید 
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نارگمتس متس و  دوجو  زا  نیمز  يزاسکاپ 

مالسا ماکحا  هرابود  ایحا 

.دش دهاوخ  نامرادید  قاتشم  هدیدن  رای  قشاع و  ار  هدیدن 

*** ** ***

یب رس  درد  ینابرهم  رسکی  هک  یبرس ***  ود  ره  ینابرهم  یب  شوخ  هچ 

** *** **

: مینک هراشا  نآ  تایصوصخ  زا  يا  همش  هب  هکنیا  دوب و  جع ) ) ترضح همیرک  تلود  زا  نخس 

.ناراکمتس متس و  دوجو  زا  نیمز  يزاسکاپ  . 1

، دروآ دوجو  هب  ناناملـسم  يارب  یـشیاشگ  تیب  لها  ام  زا  يدرم  هلیـسو  هب  هاـگان  دـنوادخ ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
تفایرد يزیچ  وا  زا  راتـشک  ریـشمش و  زج  هام  تشه  تدم  نانمـشد ر  هک  تسوا  مه  ...داب  نازینک  نیرتهب  دـنزرف  نآ  يادـف  مردـپ 

(1) .درک » دنهاوخن 

يزاس كاپ  يارب  هک  تسا  یحارج  لمع  کی  هکلب  تسا  یلدگنس  تواسق و  يور  زا  هن  ناراکمتس  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  راک 
.دباین تیمکاح  تلادع  دش و  دهاوخن  هدیچرب  ملظ  طاسب  نآ  نودب  دراد و  ترورض  تیرشب  هعماج و 

: هلا هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  ماکحا  مالسا و  هرابود ي  ایحا  . 1

137 ص :
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هعماج تاقبط  مامت  يارب  هافر  داجیا  يداصتقا و  لوحت 

یسک دپت  یم  دوخ  نوخ  رد  دزیرگ و  یم  هک  يا  هدنرپ  نوچمه  ار  امـش  نید  منک  یم  هدهاشم  ایوگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هناخ رد  نز  يا  هنوگب  دیبای  یم  تسد  تمکح  هب  وا  نامز  رد  ...تیب  لها  ام  نادناخ  زا  يدرم  رگم  دنادرگ  یمن  زاب  امـش  هب  ار  نآ 

راحب ج52 ص352. .دنک » یم  يرواد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شلوسر  تنس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  شا 

رب ناملاظ  ار  ییاه  هبرض  يرآ  .دنک  یم  ترضح  روهظ  زا  لبق  نآ  نیناوق  مالـسا و  عضو  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ییابیز  هیبشت  هچ 
.دوش یم  دولآ  نوخ  هتسکش و  رپ  لاب و  هدنرپ  نوچ  هک  دننک  یم  دراو  مالسا  رکیپ  رپ  لاب و 

هدـنز ار  یتنـس  ره  وحم و  ار  یهارمگ  ره  درب و  دـهاوخ  نیب  زا  وا  هلیـسو  هب  ار  یتعدـب  هنوـگ  ره  دـنوادخ  دوـمرف « : یمارگ  ناـمه 
(1) تخاس » دهاوخ 

: هعماج تاقبط  مامت  يارب  هافر  داجیا  يداصتقا و  لوحت  . 3

، دـیوگ یم  مدرم  هب  دوش و  یم  يروآ  عمج  وا  دزن  نیمز  نوریب  نورد و  زا  ایند  ياه  تورث  لاوما و  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ادخ تامرحم  بکترم  نآ  تلع  هب  دیتخیر و  مارح  ياه  نوخ  نآ  يارب  دیدومن و  محر  عطق  نآ  رطاخ  هب  هک  يزیچ  يوس  هب  دـییایب 

(2) دیدش »

138 ص :
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: دیآ یم  دوجو  هب  مولع  رد  ینوگرگد  همیرک  تلود  رد 

تسا و فرح  ود  دـنا  هدروآ  ناربمایپ  هچنآ  عومجم  تسا و  هبعـش  فرح و  تفه  تسیب و  شناد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
مدرم نایم  رد  هدروا و  نوریب  ار  هیقب  فرح  جنپ  تسیب و  دنک  مایق  مئاق  نوچ  دنناد و  یمن  ار  فرح  ود  نآ  زا  شیب  زور  نآ  ات  مدرم 

.دهد (1) یم  رشن  ار  شناد  ءزج  تفه  تسیب و  عومجم  بیترت  نیدب  دزاس و  یم  رشتنم 

: ُهَلهَا َقافّنلا َو  اِهب  ُّلُِّذت  ُهَلهَا َو  َمالسِالا َو  اِهب  ُّزَُعت 

.دنوش یم  لیلذ  نیقفانم  مالسا و  همیرک  تلود  رد 

ناهج طاقن  مامت  رد  مالـسا  هزاوآ ي  هک  يزور  نآ  دوش ، یم  نایامن  ءادفلا ، هل  یحور  يدـهم  رـصع  رد  نیملـسم  مالـسا و  رادـتقا 
مالسا  (2) ِهیلَع » یلُعی  ُولعَی َو ال  ُمالسِالَا   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نایب  قبط  هک  تسا  یهلا  تنـس  نیا  نوچ  ددرگ  یم  زادنا  نینط 

.تسین نآ  تسد  الاب  ینینیآ  تسا و  رترب 

نیرتهب درورپ و  دوخ  رظن  ریز  ار  نآ  هدیزگرب و  دوخ  يارب  هک  تسادـخ  نید  مالـسا  نیا  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نامیالوم 
اب داد و  رارق  شیوخ  تبحم  هیاپ  رب  ار  شیاهنوتس  درک و  نآ  غیلبت  رومام  ار  شناگدیرفآ 

139 ص :
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(1) دروآ .» دورف  ار  رگید  ياهنییآ  نآ ، ندرک  دنلب  اب  درک و  راوخ  ار  رگید  نایدا  نآ ، تّزع 

هناخ و چـیه  هک  دـسر  یم  ارف  ینامز  هک  دـیامرف  یم  جـع )  ) يدـهم ماـما  همیرک  تلود  هب  ئهراـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
رد يراوخ  تفخ و  اب  دـهد و  یم  رارق  مالـسا  هملک ي  لها  زا  لاعتم  دـنوادخ  ار  ناـنآ  رگم  ...دـنام  یمن  نیمز  يور  رد  يا  هنایـشا 

(2) دنهن » یم  ندرگ  نآ  ربارب 

مالـسا و ياعدا  غورد  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا  نطاب  هب  رومام  هادـف ، انحاوا  نامز  ماما  نوچ  نیقفاـنم ، بوکرـس  اـما  و 
.دنک یم  شلیلذ  راوخ و  دروآ و  یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  ترضح  دنک  نامیا 

غورد هب  دـنراد و  هارمه  ار  شمـسا  طقف  مالـسا  زا  هک  دـنناوارف  يا  همانـسانش  ناناملـسم  همیرک ، تلود  لیکـشت  تموکح و  زا  لبق 
.دننک یم  مالسا  ياعدا 

َوه کلذ  َهَرِخالا  اینُّدـلا و  َرِـسَخ  ِهِهجَو ، ًیلَع  َبَلَقنِا  ُهَنِتف  َُهباصَا  نِا  ِِهب َو  َّنأَمِطا  ٌریخ  َُهباصَا  نِاَف  ٍفرح  یلع  َهللا  ُدـُبعَی  نَم  ِساـّنلا  َنِم  «َو 
(3) ٌنیبملا » ُنارسُخلا 

راتفرگ هک  یماگنه  دننک و  یم  ادیپ  نانیمطا  دسر  یم  اهنآ  هب  يریخ  یتقو  دننک ، بیم  تدابع  نابز  اب  ار  ادخ  طقف  مدرم  زا  یـضعب 
.راکشآ نایز  تسا  نیا  دندرگ ، یم  راکنایز  ترخآ  ایند و  رد  هجیتن  رد  دنوش ، یم  اهیتحاران 

140 ص :

هبطخ 198. هغالبلا  جهن  - 1
هرامش 437. لامعلازنک  - 2
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هحفـص زا  دـنک و  یم  ییاسانـش  دنتـسین  مالـسا  اب  لمع  لد و  رد  هدرک و  مالـسا  لوبق  فرح  اب  طقف  هک  ار  ینانآ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنک یم  ناشدوبان  دراد و  یم  رب  راگزور 

، قافن كرـش و  ياـهداینب  هدـننک ي  ناریو  تساـجک  ِناـیغُطلاَو » ِنایـصُعلا  ِقوسُفلا َو  ِلـهَا  ُدـِیبُم  َنیَا  ِقاـفّنلا ، ِكرِّشلا و  ُمِداـه  َنیَا  »
!؟ هانگ قسف و  لها  هدننک ي  دوبان  تساجک 
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: انَهُجُو ِِهب  ضَِّیب  ُانَرسُع  ِِهب  رِّسَی  َو  . 26

.نک دیفس  ار  ام  يور  ناسآ و  ار  ام  ياهیتخس  جع ) ) رصع مما  نینزان  دوجو  هب  ایادخ 

(1) ًارسی » ِرسُعلا  َعَم  َّنِا  ًارُسی ، ِرسُعلا  َعَم  َّناَف  »

.تسه یناسآ  اهیتخس  یپ  زا  تسه ، یناسآ  اهیتخس  یپ  زا 

ایند نیمه  ياهیتخـس  زا  سپ  هکلب  تسین  ییاـهنت  هب  ترخآ  ناـهج  تماـیق و  رد  یناـسآ  روظنم  تسین و  فطل  زا  یلاـخ  رارکت  نیا 
.تسه اه  یناسآ  ایند ، نیمه  رد  نموم  يارب 

: هدورس نینچ  لولهب  نب  قاحسا 

*** ** ***

ِلیوط ٍرهَد  یف  َترَسیأ  دَقَف  ًاموی ***  َترَسعَا  نِا  َو  سأیَت ، الَف 

ِلیمَجلاب یلوَا  َهللا  َّنِاَف  ٍءوس ***  َّنَظ  ِِکبَِّرب  ُننظَت  َو ال 

ِلیق ِّلُک  ُقَدصأ  ِهللا  ُلوق  َو  ٌراسَی ***  ُهُعَبتَی  َرسُعلا  َّنِاَف 

** *** **

شیوخ يادخ  هب  هاگچیه  يا ! هدـنارذگ  یناسآ  رد  ینالوط  يراگزور  قیقحت  هب  تشذـگ ، تخـس  وت  رب  يزور  رگا  وشن و  سویام 
یتخس یپ  رد  هراومه  يراتفرشوخ ، هب  تسا  رتراوازس  دنوادخ  هک  اریز  نکم  ادیپ  نظ  ءوس 

142 ص :
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.تسا رت  تسار  راتفگ  ره  زا  دنوادخ  مالک  و  تسا ، یناسآ 

*** ** ***

روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک ي  روخم ***  مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگمگ  فسوی 

روخم مغ  ناماسب  دیآ  زاب  هدیروش  رس  نیو  نکم ***  دب  لد  دوش  هب  شلاح  هدیدمغ  لد  نیا 

روخم مغ  ناهنپ  ياهیزاب  هدرپ  ردنا  دشاب  قح ***  رارسا  يا ز  هن  فقاو  نوچ  دیمون  وشم  ناه 

روخم مغ  نافوط  ناب ز  یتشک  تسا  حون  ارت  نوچ  دنک ***  رب  یتسه  داینب  انف  لیس  را  لد  يا 

روخم مغ  نالیغم  راخ  دنک  رگ  اهشنزرس  مدق ***  دز  یهاوخ  هبعک  قوشب  رگ  نابایب  رد 

روخم مغ  نایاپ  تسین  ار  ناک  تسین  یهار  چیه  دیعب ***  سب  دصقم  تسکانرطخ و  سب  لزنم  هچرگ 

روخم مغ  نادرگ  لاح  يادخ  دنادیم  هلمج  بیر ***  ماربا  ناناج و  تقرف  رد  ام  لاح 

روخم مغ  نآرق  سرد  اعد  تدرو  دوب  ات  رات ***  ياهبش  تولخ  رقف و  جنک  رد  اظفاح 

** *** **
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تسا یناسآ  یتخس  ره  زا  سپ  هداد  هدعو  راگدرورپ  هک  روطنامه  فیرش ، نآرق  هب  دنتسم  تسا  يا  هتـساوخ  نیا  انَرـسُع : ِِهب  رِّسَی  َو 
هب ات  دناسرب  ام  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  فسوی  دروآ و  مهارف  نامیارب  ار  ناسآ  ياهزور  میهاوخ  یم  هنازجاع  یهلا  هاگرد  زا  زین  ام 
وا دوجو  رد  ای  دـننک و  یم  راکنا  ار  شترـضح  هک  ینانآ  .تسا  نانمـشد  ربارب  رد  يدیفـس  ور  نیا  .ددرگ  دـیپس  ناـمیور  شندـمآ 

.دنیامن یم  کیکشت 

: دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هفرع  ياعد  ینایاپ  شخب  رد  دجهتملا ص698  حابصم  رد  یسوط  خیش 

ُننماو ًاروج ، ًاملُظ و  تَِئُلم  امک  ًاطِسق  ًالدع َو  ِِهب  َضرالا  ألما  َّمهّللا  ....انَماِما  َرمَا  اَنل  ِحلصَا  دَّمُحم َو  ِلآ  یلَع  دَّمحم و  یع  ّلص  َمُهّللا  »
« ِهیدَی َنیب  َهَداهَّشلا  ینقُزراو  ....مِهِّدَشأ  ِِهتَعیش  ِهیلاوم َو  ِرایخ  نِم  ینلَعجاَو  مِِهنیکاسَم  مِِهِلمارا َو  َنیملسُملا َو  ِءارُقف  یلع  ِِهب 

شا هدیزگرب  نایعیش  ناتسود و  زا  ارم  ایادخ  امن ...  داد  لدع و  زا  رپ  وا  هلیسو  هب  ار  نیمز  ایادخ  ...امرف  حالصا  ار  ام  ماما  رما  ایادخ 
.مرف يزور  نم  هب  ار  وا  رضحم  رد  تداهش  ...هدب و  رارق 

(ع) همطاف يدهم  هتشگمگ ، فسوی  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  موصعم  ماما  نابز  زا  ترابع  نیا 
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.میئامن بلط  ار  رسع  زا  دعب  رسی  مینک و  اعد  شجرف  لیجعت  يارب  زور  بش و  هک  تسام  رب  سپ  تسا 

دنراودیما ایند  مدرم  ناهج ، نافعـضتسم  هانپ  يا  اه ، لکـشم  هدننک ي  ناسآ  نادیماان  دیما  يا  نابرهم ، ماما  يا  يدهملا ! حلاصابا  ای 
نیا زا  شیب  ار  ترادید  ناگنشت  راوگرزب ! يالوم  دیوگ ، یم  وت  زا  ار  نخـس  ینابز  ره  هب  سک  ره  دیایب و  مقتنم  دیایب ، سرداد  هک 

زا دـنمدرد  هتـسخ و  نامیاه  هنیـس  مینک  هچ  یلو  ینک ، یم  اعدذ  تروهظ  رد  لیجعت  يارب  زین  دوخ  هک  میناد  یم  اـم  راذـگم ، رظتنم 
.دراد وت  ياود  مایتلا و  هب  دیدش  زاین  تسا و  قارف 

** *** **

تسا يدهم  نم  ياود  مدنمدرد ، تسا ***  يدهم  نم ، ياون  میاونیب ،

تسا يدهم  نم ، يانشآ  سنوم و  یلو ***  نامز ، نیا  رد  مبیرغ  نم 

تسا يدهم  نم  يافش  نوچ  میضار ، مزوس ***  یم  رجه  غاد  زا  هچرگ 

*** ** ***

زا يدیفس  يور  نک ، دیفس  ار  نامیور  ادفلا  اهل  نیملاعلا  حاورا  رـصع  ماما  نامتمعن  یلو  الوم و  ندمآ  اب  ایادخ  انَهوجُو : ِِهب  ضَِّیب  َو 
.ناتیاقآ وک  سپ  دنیوگ و  یم  دننز و  یم  هنعط  ام  رب  تسیرمع  هک  نانمشد  ربارب  رد  رگید  یمارگ و  نآ  رادید  اب  یکی  تهج  ود 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  هلیسو  هب  اعد  تباجتسا 

: اَنلؤُس ِِهب  انطعَا  انَتَوعَد َو  ِِهب  بِجَسا  َو  . 27

.امرف اطع  ار  ام  تساوخرد  باجتسم و  ار  نامیاعد  جع ) ) نامز ماما  هلیسو  هب  اراگدرورپ 

هب وا  تسا و  رتکیدزن  ام  هب  ندرگ  گر  زا  وا  درادن و  دوجو  یعنام  لیاح و  چیه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ام و  نیب  هک  تسین  کش 
(1) َنودُشرَی » مُهَّلََعل  یب  اونِمؤیلَو  ِیل  اوبیجَتسَیلَف  ِناعَد  اذا  ِعاّدلا  َهَوعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  یِّناَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلاَس  اذا  : » دومرف شربمایپ 

، مهد یم  خـساپ  دـناوخ  یم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار  هدـننک  اـعد  ياـعد  مکیدزن ، نم  وگب : دـنتفرگ  وت  زا  ارم  غارـس  مناگدـنب  هاـگره 
.دنوش داشرا  دیاش  دنروایب ، نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  زا  دیاب  نیاربانب 

.دنیایب هلیسو  اب  شدوخ  اب  طابترا  يارب  دیامرف  یم  هیصوت  نابرهم  يادخ  نامه  یلو 

(2) َهَلیسَولا » ِهیِلا  اوُغَتباَو  َهللا  اوقَِّتا  اونَمآ  َنیِّذلا  اهُّیا  ای  »

( .دیئوج برقت  وا  هب  هلیسو  اب  دیسرتب و  ادخ  زا  دیراد  نامیا  هک  امش  )
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(1) َوُه » انَا  َنوکَا  نَا  وجرَا  ٌدِحاو َو  ٌدبَع  ّاِلا  اُهلانَیال  ٌهَجَرَد  اهَّنِاَف  َهَلیسَولا  ِیل  َهللا  ولَس  لاق  هَّنِا  هلآ  هیلع و  ُهللا  یَّلص  یِّبَّنلا  ِنَع  َيوُر  «َو 

زا یکی  اـهنت  هک  تشهب  رد  تسا  يا  هجرد  دـینک ك  تلاـسم  ار  هلیـسو  دـنوادخ  زا  نـم  يارب  هـک  هدـش  تـیاور  یمارگ  ربماـیپ  زا 
.مشاب هدنب  نامه  هک  مراودیما  نم  دسر و  یم  اجنا  هب  ادخ  ناگدنب 

رد ولول  ود  تشهب  رد  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  ار  يرگید  تیاور  هیلع  هللا  همحر  یـسربط  موحرم 
.تسا هدام  کی  زا  نآ  ياهماج  اهرد و  هک  تسا  هفرغ  رازه  داتفه  اهنآ  زا  کی  ره  رد  دیفـس ، يرگید  درز و  یکی  تسا  شرع  ریز 

نامه  ) شتیب لـها  تسا و  میهاربا  يارب  درز  ولول  شتیب و  لـها  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يارب  تسا  هلیـسو  ناـمه  دیفـس  ولول 
هلیسو هب  ایادخ  اَنلؤُس ، ِِهب  انِطعَا  انَتَوعَد َو  ِِهب  بِجَتساَو  : » تفگ دیاب  رضاح  رصع  رد  اعد  تباجتـسا  يارب  سپ  هحفـص ) نامه  كردم 

.امرف هدروآرب  ار  ام  تجاح  باجتسم و  ار  ام  ياعد  ءادفلا  هل  یحور  رصع  ماما 

هب دندش و  یم  دوخ  نامز  ماما  هب  لسوتم  دوخ  يونعم  يدام و  تاجاح  هب  ندیسر  يارب  دنوب  هک  یماما  ره  رـصع  رد  تیبلها  ناوریپ 
شیوخ يوزرآ  هب  تعرس 

147 ص :

نایبلا ج3 ص186. عمجم  - 1

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 155 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_147_1
http://www.ghaemiyeh.com


تسنادنمدرد ياه  هنیس  يافش  وا 

هب لسوتم  نامیاهاعد  تباجتسا  هب  ندیشخب  تعرـس  تالکـشم و  عفر  يارب  ارچ  میراد  ماما  رورـس و  الوم و  مه  ام  .دندمآ  یم  لیان 
ِلهَاب ٌنامَا  َموجُّنلا  َّنَا  امَک  ِضرَالا  ِلهَِال  ٌنامََال  یِّنِا  و   » تسا هدومرف  هک  یلاحرد  میوش !؟ یمن  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  نامز  ماما  اقآ 

(1) ِءامّسلا »

« مُکِرکِِذل َِنیسانال  مُِکتاعارُِمل و  َنیلَمهُم  ُریَغ  ّانِا   » .دننامسآ نانکاس  ناما  ناگراتس  هک  روط  نامه  متسه  نیمز  هرک  نینکاس  ناما  نم 
(2)

.مینک یمن  شومارف  ار  امشهاگچیه  مینک و  یم  ار ) نایعیش  ناتسود و   ) امش لاح  تاعارم  هک  دینادب 

: اَنبوُلق َظیغ  ِِهب  بِهذَا  انَرودُص َو  ِِهب  ِفِشا  . 28

ِفشَی َو   » هک تسا  یهلا  هدعو ي  نیا  .امرف  فرطرب  وا  هب  ار  نامیاهلد  یتخس  شخب  دوبهب  جع ) ) رصع ماما  طسوت  هب  ار  نامیاه  هنیس 
(3) مِِهبوُلق » َظیَغ  ُبِهُذی  َو  َنینِموم ، ٍموَقَرودُص 

.دناشن ورف  ار  اهنآ  ياهلد  مشخ  دشخب و  افش  ار  نامیا  لها  ياه  هنیس 

صاخ نامز  لماش  دراد  میمعت  هیآ  یلو  تسا  نارفاک  اب  زیتس  مالسا و  ردص  ناناملـسم  هب  طوبرم  قوف  تایآ  لوزن  هک  تسا  تسرد 
.دیامن فرطرب  ار  ناشیاهلد  یتخس  دشخب و  مایتلا  ار  نامیا  لها  هتسخ  ياهلد  هک  تسا  یهلا  تنس  نیا  هکلب  تسین 
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، دنبارطـضا رارطـضا و  راتفرگ  يرایـسب  .مینیب  یم  یعقاو  شیاسآ  شمارآ و  رد  ار  یـسک  رتمک  تسا  یبیجع  راـگزور  اـم  راـگزور 
مه لیاسم  همه  دنا  هدـش  ناور  باصعا و  ياهیتحاران  یگدرـسفا و  راتفرگ  مه  يا  هدـع  هدـش ، دایز  تنوشخ  يدـنت و  اهتینابـصع و 

.دنتسه هدرم  لد  دنراد و  لکشم  یناور  یحور و  رظن  زا  دایز  تورث  نتشاد  اب  يدایز  هدع  .تسین  یلام  ياهدوبمک  هب  طوبرم 

.تساهیتحاران نیا  هب  شخب  مایتلا  نیرتهب  تیب  لها  هب  لسوت  تقو و  لوا  زامن  یهلا و  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  تسا  نیا  رب  ام  داقتعا 

(1) َبولُقلا » ُنئمطَت  ِهللا  ِرکِِذب  الَا  »

.دریگ یم  مارآ  اهلد  ادخ  رکذ  دای و  اب  هک  دینادب 

ربارب رد  رتمکحم  هکلب  هوک و  دننامه  هک  دنراوتـسا  تباث و  نانچ  دـنراد و  نئمطم  یبلق  سفن و  دنتـسین  لفاغ  ادـخ  دای  زا  هک  ینانآ 
.دنوش یمن  لزلزتم  دتفا  یم  قافتا  ناشفارطا  رد  هک  یثداوح  ربارب  رد  هاگچیه  دننک و  یم  تماقتسا  ثداوح 

*** ** ***

نک دابآ  دوخ  قشع  هب  مریمض  نک ***  دازآ  نم  زا  ارم  ایادخ 

نک داش  تراظن  هب  ار  ملد  ما ***  هدید  نک  زاب  تدوخ  يورب 
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نک دابآ  یناریو  هب  مدوجو  يدوخیب ***  یتسم و  زا  نک  مبارخ 

نک دازآ  میداع  ار  روج  ز  هدب ***  یهانپ  مسفن  ناطیش و  ز 

نک دازآ  نم  زا  ارم  ایادخ  یکبات ***  دوخ  دنب  رد  ضیف  دوب 

** *** **

تحارتسا و تعاـس  دـنچ  يارب  درادـن  زاـین  رگید  لد  نیا  بحاـص  .دـشاب  یلاـعتیراب  ترـضح  ورگ  رد  هک  تسا  یلد  نآ  دازآ  لد 
نادرگ ناور  ياه  صرق  ردخم و  داوم  لکلا و  لیبق  زا  ییاهدایتعا  هب  ای  دنک و  هدافتـسا  روآ  باوخ  نکـسم و  ياه  صرق  زا  باوخ 

.درب هانپ  رابگرم 

هظحل دنچ  نآ  هدرک  تباث  هبرجت  .تسام  هدرزآ  هتسخ و  ياهلد  شخب  مارآ  هیلع  هللا  مالـس  يدهم  ترـضح  الوم  اب  يوگتفگ  دای و 
یم فرطرب  نامبولق  ظیغ  دبای و  یم  افش  نامرامیب  لد  میهد  یم  رارق  بطاخم  ار  شترضح  میریگ و  یم  سنُا  یمارگ  نآ  اب  هک  يا 

شناتـسود يارب  ار  يریثات  نینچ  هک  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  تسا  یفطل  نیا  .ددرگ و 
دشاب هتشاد 

هلیـسو هب  َّرُـضلا » ُفِشکَی  َّمَهلا َو  ُسِّفَُنی  مُِکب  َو  : » مینک یم  ضرع  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  باطخ  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد 
هودنا و دنوادخ  هک  تسامش 
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.دیامن یم  فرطرب  ار  اهیتحاران  اهیتخس و  درب و  یم  نیب  زا  ار  مغ 

« ِراّنلا َنِم  ِتاکَلَهلا و  ِفُرُج  افَش  نِم  انَذَقنَا  ِبورُکلا َو  ِتارمَغ  اّنَع  َجَّرَف  ٍلُّذلا َو  َنِم  ُهللا  انَجَرخَا  مُِکب  «َو 

زا تکاله و  هاگترپ  زا  ار  ام  دومن و  فرطرب  ار  ام  ياهیراتفرگ  جاوما  داد و  ییاهر  يراوخ  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  تسامش  هلیـسو  هب 
زا ناراوگرزب  نآ  هلیسو  هب  ام  کنیا  مه  مینک ، یم  ضرع  تیعطاق  اب  دینک  تقد  ترایز  ترابع  هب  رگا  .دیـشخب  تاجن  منهج  شتآ 

.میخزود شتآ  تکاله و  زا  هتفای  تاجن  هدش و  فرطرب  نامیاهیراتفرگ  جاوما  هتفای و  ییاهر  يراوخ 

میهاوخب شترـضح  زا  میراذگب و  نایم  رد  جع )  ) نامز ماما  اقآ  ینعی  نابرهم  زوسلد و  بیبط  اب  ار  دوخ  ياهدرد  يافـش  مییایب  سپ 
.درادن غیرد  ام  زا  ار  شفطل  هاگن 

** *** **

نک مدنمتسم  قوش و  راشرس  ارم  يادیوس  نک ***  مدنلبرس  قشع و  يادوس  زا  نک  رپ  ار  مرس 

نک مدنب  زا  غراف  ارم  نک ، مدازآ  مظعا  مسا  هب  دنب ***  دنا  هدرک  تعیبط  وید  ارم  انامیلس ،

نک مدنسپ  تریغ  شتآ  رب  يا  هولج  امرفب  مدرگ ***  ترس  نابرقب  نک  مشیوخ  نادرگالب 

نک مدنم  هرهب  دوخ  زا  نک ، دوخیب  نتشیوخ  زا  ارم  یماگ ***  منز  يدازآ  هب  ات  یماج  نک ز  مبارخ 

نک مدنسپان  عضو  اناج ز  رظن  عطق  یلو  زگره ***  رقتفم  دوبن  وت  يالاو  عبط  دنسپ 

** *** **

151 ص :

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


میرب تیاکش  ادخ  هب  راوگرزب  نآ  تبیغ  زا 

ِنامَّزلا َرُهاظت  اِنب َو  ِنَتِفلا  َهَّدِش  انِدَدَع َو  َهَِّلق  ّانِوُدَع َو  َهَرثَک  و  انِّیلو ، َهَبیَغ  َو  ِهلآ ، ِهیلَع َو  َُکتاولَـص  انّیبَن  َدـقَف  َکیلإ  ُوکـشَن  ّانِا  َّمُهّللا  . 30
: انیَلَع

ماما ) نامیالوم تبیغ  زا  میراد  هوکـش  دـشاب و  شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  نامربمایپ  نادـقف  زا  تهاـگرد  هب  میراد  هوکـش  اـم  ایادـخ 
! ام هیلع  رب  هنامز  عاضوا  موجه  نام و  يوس  هب  اه  هنتف  ندش  رو  هلمح  نامددع و  یمک  نامنانمشد و  ینوزف  زا  و  جع ) ) رصع

ام يارب  دـنوادخ  یگدـنز  لیاسو  تایدام و  زا  ار  هچنآ  نیاربانب  تسا ، زیاج  ندرب  ادـخ  هب  تیاکـش  تسین و  زیاج  ادـخ  زا  تیاکش 
.مینکن زاب  تیاکش  هب  نابز  میشاب و  یضار  دیاب  هدومرف  ررقم 

« ٌهَرِدابُم ِهَئیطَخلا  َیلا  ٌهَراّما َو  ءوُّسلِاب  ًاسفَن  وکـشَا  َکـَیِلا  یهِلا   » میئوگب لاـثم  ناونع  هب  میرب  ادـخ  هب  تیاکـش  یهاـگ  میناوت  یم  یلو 
.تسا صیرح  یسب  تینامرفان  هب  دنک و  یم  رما  رایسب  يدب  هب  هک  یسفن  زا  مروآ  یم  تیاکش  وت  يوس  هب  اراگدرورپ 

...و نامنامز  ماما  تبیغ  نامربمایپ و  نادقف  زا  میرب  یم  يادخ  هب  تیاکش  هک  حاتتفا  ياعد  رد  ثحب  دروم  ياعد  ای  و 

يّذلا ِهِّبَر  یِلا  ُکشَیلَو  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّبَر  یِلا  ُکشَیلو  َّلَجَوَّزَع ، ُهَّبَر  َنوکشَیالف  ُِملـسُملا  َقاض  اِذا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملارما 
(1) اهُریبدَت » ِرومُالا  ُدیلاقم  ِهِدَِیب 
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هک شیوخ  راگدرورپ  هاگرد  هب  دیاب  هکلب  دنک ، تیاکش  دوخ  لجوزع  راگدرورپ  زا  دیابن  دتفا ، یتخس  انگت و  رد  ناناملسم  هاگ  ره 
.درب تیاکش  تسوا  تسد  هب  روما  ریبدت  مامز و 

.درکیم اعد  نینچ  گنج  نادیم  رد  نمشد  اب  ندش  ور  هب  ور  ماگنه  هب  یمارگ  نامه 

(1) اِنئاوهأ » َتُّتَشَت  َو  انَّوُدَع ، َهَرثَک  َو  انیِّبَن ، َهَبیَغ  َکیِلا  وکشَن  ّانِا  َّمُهّللا  »

.نامیاه هتساوخ  یگدنکارپ  نانمشد و  یناوارف  نامربمایپ و  دوبن  زا  مرب  یم  تیاکش  وت  هب  ایادخ  راب 

(2) ًالاّلُض » َنوتومَی  ًالاّهُج َو  َنوشیعَی  ٍرَشعَم  نِم  وکشَا  ِهللا  یِلا  : » دومرف رگید  ياج  رد 

هب تیاکـش  دیامرف : یم  زین  حاتتفا  ياعد  رد  .دنریم  یم  هارمگ  دـننک و  یم  یگدـنز  نادان  هک  یتعامج  زا  مرب  یم  تیاکـش  ادـخ  هب 
نیا .هنامز و  عاضوا  اـه و  هنتف  نامددـع و  یمک  نامنانمـشد و  یناوارف  ناـمنامز و  ماـما  تبیغ  ناـمربمایپ و  نادـقف  زا  مرب  یم  ادـخ 

ناماما رـضحم  هب  ناناملـسم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نامیالوم  تبیغ  زا  لبق  ات  هک  اریز  میرب  یم  ادـخ  رب  ام  هک  تسا  یقح  تیاـکش 
یم كرد  ار  یمارگ  نآ  رضحم  دندوب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رصع  رد  هک  ینانآ.دندش  یم  بایفرـش  مالـسلا  مهیلع  موصعم 

نینچ ام  یلو  دندرک 
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: مینک یم  ضرع  هدراو  ياهاعد  زا  یکی  رد  ساسا  نیمه  رب  متفاین  ار  یقیفوت 

ًابَرـشَم ِهِضوح  نِم  ینغَتـساَو  ِهتَِّلم  یلع  ینَّفَوت  ُهَتَبحُـص َو  ینقُزراو  ُهَتَیؤر  ِهَمایقلا  َموی  ینمرَحت  الَف  ُهَرَا  َمل  ِهلآ َو  ٍدَّمَحُِمب َو  ُتنَمآ  َمُهّللا  »
« ًاَدبَا ُهَدَعب  ُامظَا  ًائینَه ال  ًاِغئاس  ًاّیِور 

مارح نم  رب  تمایق  زور  رد  ار  شرادید  سپ  میدیدن  ار  یمارگ  نآ  یلو  ما  هدروآ  نامیا  وا  لآ  دمحم و  ترـضح  هب  نم  اراگدرورپ 
دشاب و اراوگ  نم  رب  هک  نک  مباریـس  نانچ  شرثوک  ضوح  زا  ارم  مریمب و  وا  نیئآ  رد  موش و  تبحـص  مه  وا  اب  ات  هد  مقیفوت  نکن و 

.موشن هنشت  نآ  زا  دعب  هاگچیه 

امـش و اب  ندش  تبحـص  مه  رادید و  زا  هک  میا  هدرک  هچ  ام  ءادفلا  کل  یحور  يدـهملا  حـلاصابا  ای  مینک  ضرع  دراد  اج  اجنیا  رد 
.میا هدش  مورحم  تنینزان  هرهچ ي  رب  هاگن  تتسد و  ندیسوب 

اجکی ار  بوخ  دب و  ایب و  اما  میـسین  امـش  يارب  یبوخ  وریپ  تسه و  یـصقاون  نامرادرک  راتفر و  رد  هک  میناد  یم  دوخ  ام  اراوگرزب !
لومـشم مینادب  هک  نیمه  دشخب و  یم  هزات  تایح  ار  ام  وت  ياعد  وت و  هاگن  هک  نک  یهاگن  زین  ار  اهراخ  اهلگ ، رانک  شاب ، رادـیرخ 

.میدرگ یم  راودیما  شیوخ  هدنیآ  هب  میریگ و  یم  ورین  ناناج  ناج  يا  میتسه  تیانع  فطل و 
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ییاقآ یگرزب و  هب  وت  .میا  هدرب  دای  زا  ار  ترکذ  دای  لوغـشم  يراک  هب  ام  مادـک  ره  هتفرگارف ، ار  نامدوجو  رـسارس  تلفغ  اـبوبحم !
.میدنمزاین تخس  هک  رادمرب  ام  رس  زا  ار  تفطل  رهم و  تسد  شخبب و  ام  ار  شیوخ 

*** ** ***

دزادگ یم  عمش  نوچ  ار  ام  هچ  را  تسلهس ، دزاون ***  یمن  ار  ام  رگ  ور  هلال  رای  نآ 

دزاسب شمغ  اب  ات  تسین  وا  لصو  دیما  دزوسب ***  ناسچ  رگید  شرجه  دش ز  بآ  لد 

دزانب وا  دنچ  ات  رآ  زاین  یک  ات  مزانورس ***  ياپ  رد  مزاین  رد  تسیرمع 

دزادرب یم  وت  زا  ینینزان  وت  اناج  دیاشن ***  ناگدنب  زا  يدنمزاین  زا  ریغ 

دزابب تهر  رد  ناج  قشاع  هک  ات  هتسهآ  تحالم ***  هصرع  رد  نادیم  زات  هّکی  يا 

دزارفرب قوش  زا  ناویک  جوا  هب  اترس  تنینزان ***  ياپ  رد  ناج  دهد  رقتفم  رگ 

*** ** ***
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: اروشاع ترایز 

هلآ هیلع و  ُهللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِتَیب  ِلهَا  نِم  ٍروصنم  َماِما  َعَم  َكِراث  َبَلَط  ینَقُزرَی  نَا  َِکب  ینمَرکَا  َکَماقم َو  َمرکَا  يذَّلا  َهللا  ُلَئساَف  . 30
:

: مُکنِم ِّقحلاب  ٍقِطان  ٍرهاظ  ًيدُه  ٍيدهَم  ٍماِما  َعَم  مُکِراث  َبَلَط  ینقُزری  نَا  َو 

اب هارمه  ار  وت  یهاوخنوخ  ات  مهاوخ  یم  هدومرف  فطل  نم  هب  وت  هیحاـن  زا  هتـشاد و  یمارگ  ار  تمواـقم  هک  ییادـخ  زا  ! هللادـبعابا اـی 
.دنک میزور  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  زا  دوش  یم  يرای  تسا و  زوریپ  هک  یماما 

رهاظ و رگتیاده و  يدهم و  هک  یماما  اب  هارمه  ار  امـش  یهاوخنوخ  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  مینک : یم  ضرع  نرایز  رگید  ياج  رد 
.دیامن میزور  تسامش  قح  هب  قطان 

ماما طسوت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هلادبعابا  نادیهـش  رالاس  یهاوخنوخ  تساوخرد  اروشاع  ترایز  ياج  ود  رد  هک  دیدومرف  هظحالم 
هیلع هللا  مالـس  هللا  هیقب  ترـضح  لدع  تموکح  قیقحت  تیودهم و  عوضوم  نآ  یلـصا  يریگ  تهج  هدش و  ءادفلا  هل  یحور  رـصع 

.میشاب میهس  تموکح  نینچ  هماقا  رد  میهاوخ  یم  ادخ  زا  زین  ام  هک  تسا 

.دوش یمن  ققحم  یلاخ  کشخ و  تبحم  یقاب و  لایخ  اعدا و  فرح و  اب  یتقایل  نینچ  هتبلا 

156 ص :

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


عطق روط  هب  .تسا  اوقت  نآ  طورـشلا  عمجم  دراد و  یطیارـش  ندـش  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  باکر  مزـالم  هک  میـشاب  رایـشوه  دـیاب 
ترـضح نآ  درادن  تسود  ادخ  هک  ار  یـسک  دوش  یمن  دوب و  دهاوخن  یـضار  تسین  یـضار  وا  زا  دنوادخ  هک  یـسک  زا  نامیالوم 

.دشاب هتشاد  تسود 

تیعبت ادخ و  تعاط  مالسلا ، هیلع  نیسح  ترضح  البرک و  نادیهش  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یهارمه  هکنآ  هجیتن 
، ءادفلا هل  یحور  ترـضح  دوخ  زا  میراد  ییاهدوبمک  هنیمز  نیا  رد  رگا  هک  مداقتعا  نیا  رب  ریقح  دـبلط و  یم  ار  یهلا  تاروتـسد  زا 
میئآ و نوریب  هانگ  يربخ و  یب  لهج و  تالظ  زا  ات  دریگب  ار  ام  تسد  دـیامرف و  یتیالو  فرـصت  اـم  بولق  رد  هک  میهاوخب  کـمک 

.هللا ءاش  نا  مینک  ادیپ  ار  شترضح  اب  تمزالم  یگتسیاش 

رسپ يا  میدرک  ضرع  یمارگ  نآ  هب  میدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  يا  هدع  اب  دیوگ : یم  يراصنا  هللادبع  نیرباج 
ارقف هب  نادنمتورث  دنک ، کمک  ناتناوتان  هب  امش  دنمورین  دومرف « : مالسلا  هیلع  ماما  دییامرفب ؟ ام  هب  ار  مزال  ياه  هیصوت  ادخ ! لوسر 

ار ام  رارسا  دیهاوخب ، دوخ  ینامیا  ناردارب  يارب  ار  نامه  دیناد  یم  هتـسیاش  ریخ و  ار  هچ  ره  دوخ  هب  تبـسن  .دنـشاب  هتـشاد  فاطعنا 
دینک تقد  ام  تاروتسد  هب  .دینک  نامتک 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاونوخ 

هچنآ ره  ودـینک و  در  ار  نآ  دوبن  نآرق  قفاوم  رگا  دـینک و  لمع  نآ  هب  دوب  قفاوم  نارق  اـب  رگا  دـننک  یم  لـقن  ناـتیارب  اـم  زا  هچنآ 
.دییآ نوریب  ههبش  زا  میهد و  حرش  ناتیارب  ات  دییامن  هعجارم  ام  هب  دینک و  فقوت  دوب  هبتشم  ناتیارب 

(1) ِنیدیهَش » ِرجَاَک  ُهَعَم  َِلتُقف  انَِمئاق  مُکنم  َكَردَا  نَم  ًادیهَش َو  َناک  انِمئاق  َجُرخَی  نَا  َلبَق  مکنِم  َتام  نَمَف  »

نآ اب  تمزالم  رد  دیامنب و  ار  ام  مئاق  روضح  كرد  هک  ره  دوب و  دهاوخ  ادهش  فص  رد  دریمب  ام  مئاق  مایق  زا  لبق  امـش  سک ز  ره 
.دش دهاوخ  روظنم  شیارب  دیهش  ود  باوث  دوش  هتشک  ترضح 

ناشنارسپ ناربمایپ و  نوخ  هک  یسک  يا  وت  رب  مالـس  ءالَبرِکب » ِلوتقَملا  ِمَِدب  َِرئاثلا  ِءایبنَالا َو  ِانبَا  ءایبنَالا َو  ِراث  َبلاط  ای  َکیلع  ُمالَّسلا  »
.ینک یم  مایق  هدش  هتشک  البرک  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  ینک و  یم  بلط  ار 

.تسا نیسحلا » ِتاراَثل  ای   » روهظ هماگنه  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نایماح  راعش 

وا هک  نک  هیرگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  ینک  هیرگ  يزیچ  رب  يدرک  هدارا  رگا  دومرف : بیبش  رسپ  هب  مالـسا  هیلع  اضر  ماما 
رب دنتشادن ، ملاع  رد  یهیبش  هک  دندناسر  تداهش  هب  ار  شتیب  لها  زا  رفن  هدجه  و 
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مالسلا هیلع  نیسحلا  تراثل  ای  راعش 

بادرس رگید  ياعد 

هک یلاح  رد  دندمآ  دورف  شیرای  هب  هتشرف  رازه  راهچ  دنتخیر و  کشا  نیمز  لها  ناینامسآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تداهش 
ءزج دـسر و  ارف  مئاق  ماما  روهظ  ات  دنتـسه  شربق  رانک  رد  جـع )  ) مئاق ترـضح  ماـیق  زور  اـت  ناگتـشرف  نآ  یلو  دـنتفای  هتـشک  ار  وا 

.تسا (1) نیسحلا » ِتاراَثل  ای  ناشراعش «  دنشاب و  شنارای 

هل یحور  يدهم  ترـضح  باحـصا  هرابرد ي  یثیدح  رد  مالـسا  هیلع  قداص  ماما  زا  راسی  نب  لیـضف  هک  هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد 
هیلع َنیسُحلا  ِتاراَثل  ای  مُهُراعُش  ِهللا  ِلیبَس  یف  اولَتُقی  نَا  َنوَّنَمَتَی  ِهداهَّشلاب َو  َنوعدَی  نوقِفشُم  ِهللا  ِهَیـشَخ  نِم  مُه  : » دومرف نینچ  ءادفلا ،

(2) ٍرهَش » ریسم  مُهَمامَا  ُبعُّرلا  ُریسی  اوراس  اِذا  مالسلا 

ای ناشراعش (  دنیامن  یم  انمت  ار  ادخ  هار  ردندش  هتشک  دننک و  یم  اعد  تداهش  ماقم  هب  ندیسر  يارب  دنبلاط و  ار  ادخ  فوخ  ناشیا 
.دنیامن یمن  داجیا  اهلد  رد  تشحو  بعر و  هار  هام  کی  تفاسم  هب  دننک  یم  تکرح  یتقو  .تسا  مالسلا ) هیلع  نیسحلا  تاراثل 

: بادرس رگید  ياعد 

: ِهَّینابَّرلا ِرارسالا  نونکَم  َِظفاح  ای  َکیلَع  ُمالَّسلا  ِهَّیِهلالا ، ِمولعلا  ُزنک  َثراو  ای  کیلع  ُمالَّسلا  . 31
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هرابرد ي قوف  تاملک  هباشم  ياهریبعت  ینابر ، ناهنپ  ياهزار  ناـبهگن  يا  وت  رب  مالـس  یهلا ، مولع  ياـهجنگ  ثراو  يا  وت  رب  مـالس 
هفیرـش هیآ  نیا  نشور  قادـصم  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناوارف  تارایز  اهاعد و  رد  هیلع  هللا  مالـس  هللا  هیقب  ترـضح  ناـمیالوم  ملع 

.میداد تمکح  ار  وا  تیلوفط  رد  . (1) ًاّیبص » َمکُحلا  ُهانیتآ  َو  ، » تسا

دراو مالسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  اضر  ماما  دنزرف  رب  متشاد ، ار  رصم  هب  رفـس  میمـصت  مدوب و  هنیدم  رد  دیوگ  یم  طابـسا  نب  یلع 
زا ناتسود  نارای و  يارب  رصم  هب  تشگ  زاب  ماگنه  متفگ  یم  دوخ  اب  متفر و  ورف  رکف  رد  تشادن و  رشتیب  لاس  جنپ  هکیلاح  رد  مدش 

بجعت  ) طابـسا نب  یلع  يا  دومرف : دـنکفا و  رظن  نم  هب  ترـضح  نآ  ناهگان  .درک  مهاوخ  فیـصوت  فیرعت و  مرتحم  هدازاـقآ  نیا 
تیلوـفط رد  یحی  هب  اـم  ًاـّیبص »  َمکُحلا  ُهاـنیتآ  َو  دـیامرف «  یم  فیـصوت  زا  تسا  هزنم  رد  هـک  ار  يا  هماـنرب  ناـمه  دـنوادخ  نـکن )

.میداد (2) تمکح 

.دوب هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  هب  ملاغع  هکیلاح  رد  دسر و  تماما  ماقم  هب  یگلاس  جنپ  نس  رد  جع )  ) رصع ماما  نامیالوم  اقافتا 

: تسا نیا  اهریبعت  نا  زا  یضعب 
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مالسلا هیلع  ماما  ملع 

« ُبوصنَملا ُملِعلا  ُبوصنَملا َو  ُمَلَعلا  اهُّیا  َکیلع  ُمالَّسلا 

.هتخیر بلاق  ملع  هدش و  بوصنم  َملع  يا  وت  رب  مالس 

ُهُملِع ال يّذـلا  ِِملاعلا  َو  ِدـیدَجلا ، ِّقَحلا  یلع  ُمالَّسلا   » .توبن ياهـشناد  ندـعم  يا  وت  رب  مالـس  ِهَّیوبَّنلا » ِمولُعلا  َنِدـعَم  ای  َکیلع  ُمالَّسلا 
.دوشن مامت  ششناد  هک  یملاع  رب  هزات و  قح  رب  مالس  ُدیبَی » 

.تسرف دورد  تسا ، تمکح  هدننک ي  راکشآ  هکنآ  رب  اهلاراب  ِهَمکِحلا » ِعِداصلا  یلع ، ِّلص  َّمهّللا 

: میزادرپب یکدوک  رد  مالسا  هیلع  ماما  ملع  هنازخ  زا  يا  هشوگ  هب  لاح 

هرابرد ي متـشاد و  اهنآ  زیر  تاکن  هلکـشم و  مولع  يواح  ياهباتک  يروآدرگ  هب  یناوارف  قایتشا  دیوگ : یم  یمق  هللادبع  نب  دـعس 
میارب هک  ار  یملع  لیاس  مدوب و  اهنآ  هابتـشا  اـطخ و  دراوم  ظـفح  دـنموزرآ  .مدرک  یم  شـالت  رایـسب  اـهنا  نورد  زا  قیاـقح  فشک 

شمارآ یتحار و  زا  .متشاد  صاخ  یبصعت  عیـشت )  ) هیماما بهذم  هب  تبـسن  مدرک و  یمن  وگزاب  یـسک  هب  یناسا  هب  دش  یم  ثداح 
نایاوشیپ بیاعم  مدرک و  یم  شهوکن  ار  هیماما  فلاخم  ياه  هورگ  مدوب و  نافلاخم  اب  هلداـجم  ثحب و  لاـبند  هب  هراومه  نازیرگ و 

( مالسلا مهیلع  همئا  تارـضح  هب  هدننک  تناها   ) یبصان يدرف  راتفرگ  يزور  هکنآ  ات  مدرک ، یم  يرد  هدرپ  نآ  زا  نایب و  اراکـشآ  ار 
زوت هنیک  ینمشد  رد  رتریگ و  تخس  یتدیقع  هعزانم  رد  هک  مدش 
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.دوب رت  بصعتم  مدوب  هدید  تقو  نآ  ات  هک  یناسک  مامت  زا  لطاب ، زا  يوریپ  رد  رتدنت و  همصاخم  لادج و  رد  رت و 

.دوش هراپ  هصغ  زا  مرگج  تساوخ  یم  دوب و  زیربل  مشخ  زا  منوردنا  یلو  مدیناهر ، شتسد  زا  ار  دوخ  يا  هلیح  اب  دیوگ : یم  دعس 

یم مدوب و  هتشون  هتفاین ، شیارب  يا  هدنهد  خساپ  هک  ار  راوشد  هلئسم  دنچ  لهچ و  نآ  رد  مدوب و  هدرک  هیهت  يرامو  زین  نیا  زا  شیپ 
.مسرپب دوب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هدنیامن  هک  قاحسا  نب  دمحا  نامرهش  ملاع  زا  ار  اهنآ  متساوخ 

یکی رد  دوب ، هدش  جراخ  مق  زا  ارماس  دصق  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  ندیـسر  يارب  هک  یلاح  رد  ار  يو  متفر و  شلابند  هب  اذل 
: تفگ .مراد  امش  زا  یتالاوئس  لومعم  قبط  ایناث  مدوب و  امش  رادید  قاتـشم  الوا  متفگ : مدومن و  هحفاصم  وا  ابمدید  هار  نیب  لزانم  زا 
زا مراد  لیزنت  لیوات و  هرابرد ي  هک  ار  یتالاکـشا  مهاوخ  یم  متـسه و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  میالوم  تاـقالم  قاتـشم  زین  نم 

مامتان شبیارغ  بیاجع و  هک  دش  یهاوخ  لصو  ییایرد  هب  هلیسو  نیدب  اریز  تسا  كرابم  نم  اب  تیهارمه  .منک  لاوئس  ناشرضحم 
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  نآ  تسا و  ریذپان  انف  و 
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شود رب  .میدش  بایفرش  لخاد  هب  دندومرف و  هزاجا  و  میتساوخ ، هزاجا  مدیدیـسر و  نامیالوم  هناخ  برد  هب  میتفر و  ارماس  هب  مه  اب 
هدز رهم  شبحاص  ار  نآ  هسیک  ره  رس  دوب و  مه  رد  رانید و  هسیک  يوتحم 160  هک  تشاد  رارق  گرزب  يا  هسیک  قاحسا  نب  دمحا 

.دوب

ار ام  ناشیامیس  رون  مدومن و  ار  ناشرادید  هک  ماگنه  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دوخ  يالوم  مناوت  یمن  دیوگ : یم  دعس 
.منک هدراهچ  بش  هام  زج  يزیچ  هب  دوب  هتفرگ  ارف 

یفلا دننام  شکرابم  قرف  و  يرتشم ، هراتس  نوچمه  رظنم  تقلخ و  رظن  زا  هک  دوب  هتسشن  یکدوک  مالسلا  هیلع  ماما  تسار  يوناز  رب 
.دوب هدوشگ  واو  ود  نیب 

.تشون یم  ار  يزیچ  يذغاک  هحفص  رب  هک  تشاد  رارق  یملق  مالسلا  هیلع  نرضح  نآ  تسد  رد 

نب دمحا  دندش ، غراف  نتشون  زا  هک  یماگنه  مینیشنب  هک  دندرک  هراشا  دنداد و  یمرگ  خساپ  ناشیا  میدومن و  مالس  ترـضح  نآ  هب 
، مدنزرف دندومرف : دنتسرگن و  لفط  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  داهن  ترضح  لباقم  رد  دروآ و  نوریب  شیابع  ریز  زا  هسیک ا  نآ  قاحسا 

.رادرب تناتسود  نایعیش و  يایاده  زا  ار  رهم 

مه رد  نآ  مارح  لـالح و  هک  یکاـپان  هدولآ و  يایادـه  يوس  هب  ار  رهاـط  یتسد  هک  تساور  اـیآ  نم  يـالوم  دومرف : كدوک  نآ  و 
!؟ منک زارد  تسا  هتخیمآ 
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رد هچنآ  قاحسا ، رـسپ  يا  دندومرف : میالوم  »و  اهمَرحِأب َبَّیَـس  دَق  ٍهَسجِر  ٍلاومَا  ٍهَسَِجن و  ایاده  یلا  ًارهاط  ًادَیَّدَمَا  نَا  ُزوجیَا  يالوم  ای  »
.دیامن ادج  شمارح  زا  ار  نآ  لالح  كدوک )  ) نیا ات  روآ  نوریب  ار  تسا  هسیک 

: دومرف لفط  نا  تخاس  جراخ  گرزب  هسیک  نآ  زا  ار  هسیک  نیلوا  دمحا  هک  نیمه 

ياهب لحم  زا  شرانید  هک 45  تسا  رانید  نآ 62  نورد  تسا  مق  هلحم  نالف  نکاس  نالف و  دنزرف  صخش ، نالف  هب  قلعتم  هسیک  نیا 
.تساهناکد هراجا  زا  رانید  سابل و 3   9

: دندنومرف نامیالوم 

هک يرانید  نآ  هک  نک  یـسراو  دومرف : كدوک  نآ  .تسا  مادـک  مارح  هک  نک  ییامنهار  ار  درم  نیا  نونکا  مدـنزرف ، یتفگ  تسار 
بببـس تساجک ؟ تسا ، رانید  عبر  نآ  نزو  هک  یلمآ  يالط  نا  هدـش و  وحم  نآ  فرط  کی  شقن  هک  لاس  نـالف  خـیرات  هب  طوبرم 

نآ ات  داد  دوخ  هیاسمه ي  هب  ار  خن  كراچ  کی  نم و  کی  لاس ، نالف  زا  هام  نالف  رد  اه  رانید  نیا  بحاص  هک  تسا  نیا  شتمرح 
هدش هدوبر  اه  خن  هک  داد  ربخ  نآ  بحاص  هب  هدنفاب  .دوبر  ار  اه  خن  نآ  دزد  دعب  یتدم  یلو  دفابب  شیارب  ار 
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تفاب يا  هماج  اه  خن  نآ  زا  دناتـسزاب و  وا  زا  خـن  مین  نم و  کی  اهنآ  ياج  هب  درک و  بیذـکت  ار  يو  هتفگ  نآ  بحاص  لمل  تسا ،
.تسا نآ  ياهب  الط  نآ  رانید و  نیا  هک 

اب الط  اهرانید و  دوب و  هتشون  نآ  رادقم  لاک و  بحاص  نآ  رد  هک  دوب  يا  همان  نآ  نورد  دوشگ ، ار  نآ  قاحسا  نب  دمحا  هک  یتقو 
.تشاد رارق  نآ  نود  هناشن  نامه 

تسا و مق  هلحم  نالف  نکاس  ینالف ، دـنزرف  صخـش ، نالف  هب  قلعتم  نیا  دومرف : كدوک  نآ  دروآ و  نوریب  ار  يرگید  هسیک  سپس 
.تسین اور  ام  رب  نآ  هب  ندز  تسد  هک  دشاب  یم  رانید  نآ 50  نورد 

: دومرف ارچ ؟ مدومن : ضرع 

هنامیپ ي اب  ار  دوخ  مهـس  تسا و  هدرک  متـس  نآ  میـسقت  یهرابرد  شنازرواشک  نآ ر  بحاص  هک  تسا  یمدـنگ  ياهب  زا  نیا  اریز 
.تسا هداد  صقان  یهنامیپ  اب  ار  نازرواشک  مهس  اما  هتشادرب  لماک 

: دندومرف نامیالوم 

: دندومرف قاحسا  نب  دمحا  هب  سپس  .مدنزرف  یتفگ  تسار 

و میرادن ، يزاین  نآ  هب  ام  اریز  دـننادرگزاب ، ناشنابحاص  هب  ار  نآ  هک  راپـسب  هکنآ  ای  نادرگزاب  ناشنابحاص  هب  رادرب و  ار  اهنیا  همه 
.روایب ار  نزریپ  نآ  سابل 
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ماگنه نآ  رد  دروایب ، نوریب  ار  نآ  ات  تفر  هک  یماگنه  مدرک ، شومارف  ار  نآ  هک  دوب  یناد  هماج  نورد  ساـبل  نآ  تفگ : دـمحا  و 
: دندومرف دندومن و  يرظن  نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ يدمآ اجنیا  هچ  يارب  دعس ، يا 

؟ هچ یـسرپب  یتساوخ  یم  هک  یتالاوئـس  نآ  دندومرف : ترـضح  .دومن  قیوشت  امـش  رادـید  هب  ارم  قاحـسا  نب  دـمحا  مدومن : ضرع 
: دندومرف هاگنآ  .تسا  یقاب  زین  تالاوئس  نآ  مرورس  .مدرک  ضرع 

: دومرف لفط  نآ  .نک و  لاوئس  ممشچ  رون  زا  ار  اهنآ  سپ 

.نک لاوس  هدمآ  شیپ  تیارب  هچ  هچ  ره  زا 

قالط هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  ام  يارب  تیب ) لها   ) امـش زا  ام ، يالوم  دنزرف  الوم و  يا  متـشاد : هضرع 
هـشیاع غارـس  هب  لـمج  گـنج  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  و  دـنداد ، رارق  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسد  هب  ار  دوخ  ناـنز 
هاگترپ هب  ینادان  يور  زا  ار  تنادنزرف  يدیشاپ و  هزیتس  رابغ  نیملسم  مالـسا و  رب  دوخ  يرگ  هنتف  اب  وت  : » دندومرف وا  هب  دنداتـسرف و 

نا تلحر  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  هک  یلاح  رد  مهد  یم  قالط  ار  وت  يرادنرب ، نم  زا  تسد  رگا  يدناشک ، يدوبان 
؟ تسیچ قالط  دومرف : جع ) ) نامز ماما  .دنا  هدش  هقلطم  ترضح 
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يارب ارچ  سپ  دـشاب ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  اب  اهنآ  قالط  رگا  دومرف : .جاودزا  قیرط  نتـشاذگ  زاب  مدرک : ضرع 
؟ دوبن لالح  ندرک  رهوش  اهنآ 

هک یلاـح  رد  روطچ ؟ دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  .دوب  هدومن  مارح  اـهنآ  رب  ار  ندرک  رهوـش  لاـعتم  يادـخ  اریز  مدرک : ضرع 
ادـخ لوسر  هک  یقالط  نآ  سپ  میالوم  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  .درکزاب  اهنآ  يارب  ار  هار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر 

ربمایپ نانز  ناش  لاـعتم  دـنوادخ  دـندومرف : ناشرـضح  دوب ؟ هچ  دـندومرف  راذـگاو  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
يا دندومرف : نینموملاریما  هب  ادخ  لوسر  درک و  صوصخم  تما  يردام  تفارـش  هب  ار  نانآ  دینادرگ و  میظع  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
رما زا  نم  زا  سپ  هک  اهنآ  زا  مادک  ره  دنـشاب و  لوغـشم  ادـخ  تعاط  هب  هک  تسا  یقاب  اهنآ  يارب  یماگنه  ات  تفارـش  نیا  نسحلااب ،

.نک طقاس  نانموم  يردام  تفارش  زا  ار  وا  راذگب و  زاب  شندرک  رهوش  يارب  ار  هار  دنک ، شروش ) ) جورخ وت  هیلع  ینامرفان و  ادخ 

شا هناـخ  زا  ار  وا  هک  تساور  وا  رهوش  رب  دوش ، بکترم  ار  نآ  هّدـع »  » تّدـم رد  نز  رگا  هک  هنّیَبـُم » ٌهّشِحاـف   » ياـنعم مدرک : ضرع 
: دندومرف تسیچ ؟ دنارب ، نوریب 

دیابن دوش ، ياج  وا  رب  دح  دوش و  انز  بکترم  ینز  رگا  اریز  انز ، هن  تسا  هَقِحاسم »  » هنیبم هشحاف  زا  روظنم 
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دوش و مجر »  » دیاب دنک ، هقحاسم  رگا  اما  دنک  عانتما  وا  اب  جاودزا  زا  دح  يارجا  رطاخ  هب  دنک ، جاودزا  وا  اب  هتـساوخ  یم  هک  يدرم 
رود ار  يو  دزاس ، راوخ  ادخ  هک  ار  یـسک  هتخاس و  راوخ  ار  وا  دهدب ، ار  شمحر  نامرف  دنوادخ  هک  یـسک  .تسا و  يراوخ  مجر ،

.دیامن یکیدزن  وا  اب  هک  دزسن  ار  سکچیه  تسا و  هدینادرگ 

َکَّنا َکـیَلعَن  عَلخاَـف  : » دومرف وا  هب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  شربماـیپ  هب  ادـخ  ناـمرف  ياـنعم  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع 
دنرادنپ یم  ینس  هعیش و  ياهقف  اریز  تسیچ ؟ یتسه ، يوط »  » سدقم يداو  رد  هک  رآ  ردب  ار  ذدوخ  نیلعن  يوط » سدّقملا  يداولِاب 

؟ تسا هدوب  رادرم  تسوپ  زا  وا  نیلعن 

جراخ لاح  ود  زا  رما  اریز  تسا  هدرمـش  نادان  شتوبن  رد  ار  وا  هتـسب و  ارتفا  یـسوم  هب  دـیوگ  نینچ  سک  ره  دـندومرف : رـصع  ماـما 
نآ دنچ  ره  اریز  دهن ، ياپ  اجنآ  رد  نیلعن  اب  هک  تسا  زیاج  اعبط  هدوب  اور  رگا  .تسا  هدوبن  ای  هدوب  اور  نآ  رد  یسوم  زامن  ای  .تسین 
یم مزال  تسا ، هدوبن  زیاج  نیلعن  نآ  رد  یـسوم  زاـمن  رگا  تسا و  هدوبن  رت  رهطم  رت و  سدـقم  زاـمن  زا  دـشاب  رهطم  سدـقم و  هعقب 

.تسا رفک  هدیقع  نیا  هک  تساوران  زیچ  هچ  اور و  زامن  رد  يزیچ  هچ  هک  دنادن  دنادن و  ار  مارح  لالح و  یسوم  هک  دیآ 

: دومرف تسیچ ؟ نآ  زا  دوصقم  سپ  مدرک : ضرع 
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وت زا  ریغ  هچ  ره  زا  ئو  مراد  تسود  هناصلاخ  ار  وت  نم  اهلا  راـب  تفگ  درک و  تاـجانم  شراـگدرورپ  اـب  سدـقم  يداو  رد  یـسوم 
ینعی را » رد  هب  ار  دوخ  نیلعن  » دومرف وا  هب  لاعتم  يادـخ  .تشاد  یم  تسود  رایـسب  ار  دوخ  هداوناـخ  هکیلاـح  رد  ما  هتـسش  لد  تسا 

.زاس یهت  دوخ  هداوناخ  تبحم  زا  ار  تبلق  يا ، هتسش  لد  نم  زا  ریغ  هچ  ره  زا  يراد و  تسود  هناصلاخ  ارم  رگا 

ار ایرکز  دـنوادخ  هک  تسا  یبیغ  رابخا  زا  فورح  نیا  دومرف : تسیچ ؟ صعیهک »  » هیآ لیوات  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک ، ضرع 
زا اـیرکز  هک  تـسا  رارق  نـیا  زا  نآ  ناتـساد  تـسا و  هدوـمن  وگزاـب  ص )  ) دـمحم ترـضح  هـب  ار  نآ  سپـس  هدوـمن و  هاـگا  نآ  زا 
وا هب  ار  اهمان  نآ  داتـسرف و  وا  رب  ار  لیئربج  لاعتم  دـنواد  دزومایب و  يو  هب  ار  رهطم  نت  جـنپ  ياه  مان  درک  تساوخرد  شراگدرورپ 

.دومن میلعت 

اما تشگ  یم  لیاز  شیراتفرگ  دش و  فرطرب  شهودنا  درک  یم  دای  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  هک  یماگنه  ایرکز 
ارچ اـهلا  راـب  تفگ : يور  دـش  یم  توهبم  تسیرگ و  یم  تفرگ و  یم  ار  شیولگ  هصغ  ضغب و  دومن ، یم  داـی  ار  نیـسح »  » نوچ
هلان يراج و  مکشا  منک  یم  دای  ار  نیسح  یتقو  اما  دوش ، یم  فرطرب  مهودنا  مبای و  یم  یلـست  منک  یم  دای  ار  رفن  راهچ  نآ  یتقو 

؟ دوش یم  دنلب  ما 
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رب ملاظ  دـیزی  مان  ءای  ترتع و  كاله  زمر  اه  البرک ، مسا  فاـک  صیهیک » : » دومرف درک و  هاـگا  ارجاـم  نیا  زا  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ 
زا زور  هس  ات  دـیدرگ و  كانهودـنا  نالان و  دینـش  ار  بطلم  نیا  اـیرکز  نوچ  تسوا  ربص  داـص  شطع و  نیع  الـسلا و  هیلع  نیـسح 
زا اراگدرورپ  دوب : نینچ  وا  هحون ي  داد و  رـس  هلاـن  هیرگ و  دـیایب و  وا  دزن  هک  دادـن  هزاـجا  یـسک  هب  دـماین و  نوریب  شهاـگتدابع 

ینک و یم  لزان  وا  هناتـسآ  رد  ار  تبیـصم  نیا  ایآ  ایادخ  .مدنمدرد  يا ، هدرک  ریدقت  دوخ  قیالخ  نیرتهب  دـنرزف  يارب  هک  یتبیـصم 
: تفگ یم  نآ  زا  دـعب  و  يروآ !؟ دورف  اهنآ  تخاس  رب  ار  هعجاف  نیا  یناشوپ و  یم  همطاف  یلع و  نت  رب  ار  تبیـصم  نیا  هماج ي  ایآ 

دننام نم  دزن  ار  وا  تلزنم  هد و  رارق  نم  یّـصو  ثراو و  ار  وا  دشاب و  نشور  وا  هب  شچ  يریپ  رد  ات  نک  اطع  نم  هب  يدنزرف  اهلاراب !
تبیح هک  نانچمه  امن  وا  دنمدرد  ارم  سپس  نادرگ و  وا  هتفیش ي  ارم  یتشاد ، ینازرا  نم  هب  ار  وا  نوچ  هدب و  رارق  نیـسح  تلنزم  و 

.يدینادرگ شدنزرف  دنمدرد  ار  دمحم 

زین مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرادراب  دوب و  هام  شـش  یحی  لمح  هرود ي  تخاـس و  يو  دـنمدرد  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  یحی  دـنوادخ  و 
؟ دنا هدش  عنم  شیوخ  يارب  ماما  باختنا  زا  مدرم  ارچ  مرورس ، مدرک : شرع  .دراد  ینالوط  یناتساد  زین  نآ  هک  دوب  هام  شش 

؟ دسفم ای  حلصم  ماما  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 
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حالـصا و زا  يدحا  هک  یلاح  رد  دوش  لماش  ار  يدـسفم  درف  ناشباختنا  هک  درادـن  ناکما  ایآ  دـندومرف : .حلـصم  ماما  مدرک  ضرع 
؟ تسین هاگآ  يرگید  نورد  داسف 

.دریذپب ار  نآ  تلقع  هک  مروآ  یم  يرگید  لیلد  تیارب  تسا و  نیمه  نآ  تلع  دومرف : شترضح  .تسا  نکمم  ارچ  مدرک : ضرع 

هدومن نانآ  نابیتشپ  ار  تمصع  یحو و  هداتسرف و  ورف  اهنآ  رب  باتک  هدیزگرب و  ار  نانآ  لاعتم  يادخ  هک  یهلا  نالوسر  وگب  نم  هب 
.دنشاب نارگید  زا  رت  هتفای  تیاده  اهنا  ندیزگرب  يارب  اه و  تلم  ياوشیپ  ات 

دنرادنپب نموم  ار  قفانم  تسا  نکمم  ناشیمیلع  لامک  یلقع و  يرترب  دوجو  اب  ایآ  مالسلا ، امهیلع  یـسیع  یـسوم و  دننام : یناربمایپ 
: دندومرف .ریخ  مدومن : ضرع  دننک ، باختنا  ار  وا  و 

ياه تیـصخش  موق و  ناگتـسجرب  زا  نت  داتفه  وا  رب  یحو  لوزن  لامک و  لقع و  دـیازت  دوجو  اب  هک  تسا  هللا –  میلک  یـسوم - نیا 
وا باختنا  اما  تشادن ، يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه  اهنآ  صالخا  نامیا و  رد  دـیزگرب و  شیوخ  راگدرورپ  تاقیم  يارب  ار  شهاپس 

(1) اِنتاقیِمل » ًالُجَر  َنیِعبَس  ُهَموَق  یسُوم  َراتخاَو  دیامرف « : یم  لاعتم  دنوادخ  .دوب  هتفرگ  قلعت  نیقفانم  رب 
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ًهَرهَج هللا  يَرن  یّتَح  َکـَل  نِمون  َنل   » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  اـت  .درک  باـختنا  اـم  هاـگ  هدـعو  يارب  ار  دوخ  موق  زا  درم  داـتفه  یـسوم 
.55- هرقب ُهَقِعاّصلا » مُکتذَخَاَف 

دندوب دساف  ربمایپ  ناگدش  باختنا  مینیب  یم  هک  یتقو  .تفرگب  ار  امش  هقعاص  مینیبب و  راکـشآ  ار  ادخ  ات  مینکن  رواب  ارت  یـسوم  يا 
ریارس ریامض و  هب  هک  دراد  یسک  هب  صاصتخا  باختنا  هک  میبای  یم  رد  دنتـسه  حلاص  اهنآ  تشادنپ  یم  وا  هک  یلاح  رد  حلاص ، هن 

.تسا هاگآ  مدرم  دوجو 

.درادن یشزرا  رابتعا و  راصنا  نیرجاه و  باختنا  دنشاب ، دساف  حلاص ، ياج  هب  ناربمایپ  نیبختنم  هک  ییاج  رد 

كرابم لفط  نا  اب  هارمه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یلع ، نب  نسح  ترـضح  نامیالوم ، سپـس  دـیوگ : یم  یمق  هللادـبع  نب  دـعس 
وا زا  .دمآ  ملابقتسا  هب  نانک  هیرگ  وا  متخادرپ و  قاحـسا  نب  دمحا  يوجتـسج  هب  متـشگرب و  زین  نم  دنتـساخرب و  زامن  هماقا ي  يارب 

.ما هدرک  مگ  دندومرف  میالوم  هک  ار  يا  هماج  تفگ  یتسه ؟ نایرگ  ارچ  يدرک و  ریخات  ارچ  مدیسرپ :

شلآ دمحم و  رب  تشگرب و  نادنخ  تفر و  ناباتش  نک  هاگآ  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  ورب و  تسین ، وت  هجوتم  يریصقت  متفگ : وا  هب 
: داتسرف یم  تاولص  مالسلا  مهیلع 
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.دندناوخ یم  زامن  نآ  رب  دوب  هدرتسگ  میالوم  مودق  ریز  هک  مدید  ار  هماج  نآ  تفگ : تسیچ ؟ ربخ  مدیسرپ 

نآ دزن  ار  ردقنارگ  كدوک  نآ  ماما  میتفر  نامیالوم  لزنم  هب  يزور  دنچ  زین  نآ  زا  سپ  متفگ و  ساپـس  ار  يادخ  دیوگ : یم  دـعس 
.میدرکن هدهاشم  ترضح 

(1)

** *** **

درکن رفس  قیفر  رهش و  فیرح  دای  درکن ***  ربخ  ار  ناگدشلد  تفرب و  ربلد 

درکن رذگ  تقیرط  هارهاش  هب  وا  ای  تشاذگورف ***  تورم  قیرط  نم  تخب  ای 

درکن ردب  رس  زا  یقشاع  ماد  يادوس  نم ***  رارقیب  لد  غزم  هک  نکم  یخوش 

درکنرظن یب  نم  هدید ي  درک  هک  يراک  نم ***  مشچ  دیسوب  وت  يور  دید  هک  سک  ره 

درکن رحس  میسن  وچ  امب  رذ  دوخ  وا  عمش ***  وچ  ادف  ناج  شمنک  ات  هداتسیا  نم 

: ضرَفلا َنیَع  ِضرَالا و  َّيدهَم  ای  َکیلع  ُمالّسلا  ِسومُّشلا  َسمَش  ای  َکیَلَع  ُمالّسلا  ُدومحَملا ، هَمَلک  ای  َکُیلع  ُمالّسلا  . 32
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تسا هللا  هملک  وا 

نیمز لها  هدننک  تیاده  هدش و  تیاده  يا  وت  رب  مالس  اهدیشروخ ، دیشروخ  يا  وت  رب  مالس  هدش و  هدوتس  هملک ي  يا  وت  رب  مالس 
.نید همشچ  يا  و 

ُنبا یَـسیِع  ُحیِـسَملا  امَّنِا   » .تسا هدومرف  هملک  هب  ریبعت  ار  شیوخ  ناربمایپ  یهاگ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  .تسا  دومحم  هملک  وا 
.171 ءاسن ُُهتَِملَک » ِهللا َو  ُلوسَر  َمَیرَم 

.دوب وا  هملک  ادخ و  هداتسرف  قیقحت  هب  میرم  دنزرف  یسیع 

.(1) َنیبَرَّقُملا » َنِم  َهَرخآلا و  اینُّدلا و  یف  ًاهیجَو  َمیرم  نبا  یسیع  ُحیسَملا  ُهُمـِسا  ُهنِم  ِهَملَِکب  َكُرِّشَبَی  هللا  َّنِا  ُمیرم  ای  ُهَکئالملا  تلاق  ذإ  »
دنموربآ و ترخا  ایند و  رد  تسا ، میرم  نب  یـسیع  شمان  هک  دوخ  زا  يا  هملک  هب  ار  وت  دنوادخ  میرم ! يا  دنتفگ : ناگتـشرف  ینامز 

.دهد یم  هدژم  تسا ، نیبرقم  زا 

اپ هدـنز و  یهلا  لازیال  تردـق  هب  وا  تسا و  بترم  دـنلب  ادـخ  مالک  . 40- هبوت اـیلُعلا » َیِه  ِهللا  ُهَِملَک   » هک تسا  هللا  هملک  ناـمز  ماـما 
دریگ رارق  شترـضح  رانک  رد  تسا  هللا  هملک  زین  هک  یـسیع  نامه  دوش  رداص  شروهظ  يارب  راگدرورپ  نذا  هک  يزور  ات  تساجرب 

.دیامن ادتقا  وا  هب  و 

نانمشد ياهلد  رب  ادخ  هک  یبعر  اب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  : » دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ  یم  ملسم  نب  دمحم 
راکشآ شناهن  ریاخذ  اهجنگ و  هدش و  هدوشگ  شیارب  نیمز  دوش ، یم  زوریپ  دزادنا ، یم 
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اهدیشروخ دیشروخ 

یم یناهج  ار  دوخ  نید  ترـضح  نآ  طسوت  هب  دـنوادخ  دریگ و  یم  ار  ملاع  برغ  قرـش و  شرتضح  هطاحا  تنطلـس و  ددرگ ، یم 
: دومرف دعب  دیامن  یم  دابآ  یمارگ  نآ  هکنآ  زج  تسین  هناریو  نیمز  زا  يا  هطقن  چیه  دنشاب و  هتشاد  تهارک  ناکرـشم  هچرگا  دنک ،
دیآ و یم  دورف  نیمز  هب  مالسلا  امهیلع  میرم  دنزرف  هللا  حور  یسیع  و  ِهَفلَخ » یّلَُصیَف  ُمالّسلا  امهیلع  َمَیرَم  ُنب  یسیِع  ِهللا  ُحُور  ُلِزنَی  «َو 

(1) دنراذگ » یم  زامن  یمارگ  نآ  رس  تشپ 

: تساهدیشروخ دیشروخ  سومشلا ، سمش  وا 

*** ** ***

ددرگرب وت  اب  دیشروخ ، هبترم  رازه  ددرگرب ***  وت  اب  دیما  هک  هناخ  هب  ایب 

ددرگرب وت  اب  دیعبت ، هب  هتفر  راهب  یسفن ***  رد  زاب  هک  نتفکش ! هوکش  ایب 

ددرگرب وت  اب  دیما  هک  هدنام  هار  هب  ینامشچ ***  بارطضا  مغ و  بورغ و  نم و 

ددرگرب وت  اب  دیع ، نیرت  هنامداش  و  ملد ***  میرح  زا  متام  دنک  چوک  هک  ایب 

*** ** ***

رما ارم  دزاد و  یم  اسود  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا  نم  تیب  لها  زا  رفن  راهچ  قاتـشم  تشهب  : » دومرف یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
.مرادب تسود  ار  اهنا  ات  تسا  هدرک 
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.دناوخ (1) یم  زامن  وا  رس  تشپ  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هک  جع )  ) يدهم مالسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  بلاط ، یبا  نب  یلع 

.تسا (2) تشهب  لها  سوواط  مالسلا ، هیلع  يدهم  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زین  و 

رب رورـس  نآ  تدارا  تیالو و  رون  ات  دشاب و  دنم  هرهی  سومـشلا  سمـش  رون  زا  دیاب  دشاب  تشهب  لها  دـشاب  هتـشاد  هقالع  هک  ره  و 
.تسا لهاج  گرم  وا  گرم  درک و  دهاوخن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  یتح  هک  دشاب  نئمطم  دوشن  هدیبات  شلد 

دننام تسا  هدرم  دـشاب ، هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک  . (3) ِهِّیلِهاجلا » َُهتیِم  َتام  ِهنامَز  َماـمَا  فِرعَی  َمل  َتاـم و  نَم  »
(. تلالض رفک و  رد  ینعی   ) تیلهاج لها  ندرم 

ادخ و هب  تفرعم  دننام  ماما  نتخانش  ایناث  تسا و  مزال  بجاو و  یسانش  ماما  ناملسم ، ره  رب  الوا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا 
شتآ و لها  دورب  دنرادن  ار  یماقم  نینچ  تقایل  تیحالص و  هک  نارگید  غارس  هب  یـسک  رگا  تسا و  نامیا  نید و  لوصا  زا  لوسر 

.دوب دهاوخ  باذع 

ُزاوَج ٍدَّمُحم  ِلا  ُّبُح  ِراّنلا َو  َنِم  ٌهاَرب  هلا  هیلع و  هللا و  یّلَص  دّمُحم  ِلآ  ُهَفرعَم  : » دومرف یم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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نید همشچ  نیمز و  يور  يدهم 

(1) ِباذَعلا » نِم  ٌناما  ٍدّمُحم  ِلآ  ُهَیالولاَو  طاّرصلا 

لپ زا  روبع  زاوج  ناراوگرزب  نآ  یتسود  تسا و  منهج  شتآ  زا  يدازآ  تارب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يالاو  ماقم  هب  تفرعم 
.تسا یهلا  باذع  زا  ناما  نارورس  نآ  تیالو  طارص و 
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: ّضرَفلا َنیَع  ِضرَالا َو  َّيِدهَم  ای  َکیلَع  ُمالّسلا 

رد دراد و  ار  یناـعم  نیرتـشیب  هک  تسا  یتاـغل  ءزج  یبرع  تاـغل  نیب  رد  نیع  نید ، مشچ  يا  نیمز و  يور  يدـهم  يا  وـت  رب  مـالس 
.دناسر یم  ار  جع )  ) رصع ماما  نامیالوم  تمظع  یملع و  تعسو  دوش  هتفرگ  همشچ  ای  مشچ و  يانعم  هچ  اجنیا 

لالز همـشچرس ي  هب  دنبای و  ییانـشآ  فراعم  نآ  هب  تماما  تیالو و  دید  اب  دیاب  دنتـسه  ادخ  نید  یهلا و  فراعم  هنـشت  هک  ینانآ 
.دننک هعجارم  تسا  ءادفلا  هل  یحور  هللا  هیقب  ترضح  نینزان  دوجو  رضاح  لاح  رد  هک  نآ 

ّالا اناوِس  َکلاذ  َلوُقَی  انِیف ال  انعَم و  َّقَحلا  َّنِا  دومرف « : ومه  نتشگرب ، ماکان  هنشت و  تسا و  نتشگ  بارس  لابند  نتفر  وا  ریغ  غارـس  هب 
(1) ٌّيوَغ » ٌّلاض  ِالا  انُریَغ  هیعَّدَی  ٍرَتفُم َو ال  ٌباّذَک 

ییاعدا نینچ  رگا  ام  ریغ  دشاب و  هدننز  ارتفا  وگغورد و  هکنآ  رگم  دیامنن  ییاعدا  نینچ  ام  زج  یسک  تسام و  هرابرد ي  ام و  اب  قح 
.تسا راکبیرف  هارمگ و  دیامنی  ار 

نانآ یهاگآ  یملع و  هیامرس  دنراد و  هچ  ره  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  سپ 
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.تسا رهطم  نادناخ  نیا  قیرط  زا  یهلا  فراعم  هب  تبسن 

*** ** ***

ار رایغا  دوخ  بلق  زا  نورب  نک  ار ***  رای  لاصو  ییوج  یمه  رگ 

نیکم شبلق  رد  تشگ  فسوی  بح  نیلسرملا ***  خیش  بوقعی  نآ  هکنوچ 

تفر رارسا  رهاظ و  ماقم  دش  تفر ***  رادلد  لد  هبدمآ  ریغ  هکنوچ 

دنک شرای  زج  زیچ  ره  زا  غراف  دنک ***  شرادیب  تساوخ  یلاغعتقح 

قاحم رد  دش  شفسوی  يور  هام  قارف ***  درد  رب  درک  شیالتبم 

*** ** ***

؟ دیناوخیم هچ  زامنتونق  رد  امش  دیسرپ : يا  هعیش  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ِْحلْـصَأ َّمُهَّللا  : » ناوخب هنوگنیا  هکلب  وگم ، وت  دـنناوخیم  هعیـش ) ریغ   ) نانآ هچنآ  دومرف : دـنناوخ ، یم  مدرم  هیقب  هکناـمه  درک  ضرع 
ِْهیَدَی َو ِْنَیب  ْنِم  ُهُْکلْسا  َكِْدنِع َو  ْنِم  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهْدِّیَأ  َِکتَِکئاَلَِمب َو  ُهَّفُح  َکَلُسُر َو  َكَءاَِیْبنَأ َو  ِِهب  َتْحَلْصَأ  اَِمب  َکَتَفِیلَخ  َكَْدبَع َو 

یَلَع َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَِأل  ْلَعَْجت  َال  ًاْئیَـش َو  َِکب  ُكِرُْـشی  َال  َكُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ُْهلِدـْبَأ  ٍءوُس َو  ِّلُک  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ًادَـصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم 
ًاناَْطلُس َکِِّیلَو 
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(1) ٌریِدَق » ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ِهِراَْصنَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  ِهِّوُدَع َو  َكِّوُدَع َو  ِداَهِج  ِیف  َُهل  ْنَذْأ 

.امرف حالصا  ار  يدخ ) ماما   ) تنیتسار هفیلخ  هتسیاش و  هدنب ي  روهظ  راک  اهلاراب ،

حور  » اب شیوخ  يوس  زا  رامگب و  وا  رب  ینابهاگن  تناگتـشرف  زا  يدومن و  حالـصا  ار  تناگداتـسرف  ناربمایپ و  راـک  هک  هنوگناـمه 
سرت و دنراد و  شهاگن  يدب  ره  زا  ات  نادرگ  يو  هارمه  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  یناناب  هدید  امرف و  ینابیتشپ  يرای و  ار  وا  سدقلا »
زا کی  چیه  يارب  سپ  دـناد  یمن  وت  دـننامه  اتمه و  ار  زیچ  چـیه  دتـسرپ و  یم  ارت  وا  هک  زاس  نوگرگد  ناما  نما و  هب  ار  وا  ساره 

نارای زا  ارم  امرف و  تزاجا  شنمشد  تنمشد و  اب  داهج  رد  ار  وا  هدم و  رارق  تدوخ  ّیلو »  » هب تبـسن  یگریچ  يرترب و  تناگدیرفآ 
.یئاناوت يراک  ره  رب  وت  انامه  هک  روآ  رامشب  وا 

** ** ***

ام لفحم  رویز  بیز و  وت  رکذ  يو  ام ***  لد  دارملا  هیاغ  وت  لصو  يا 

ام لزنم  زا  یتشگ  رود  هک  زورنآ  ز  درک ***  لزنم  مغ  رکشل  ام  لد  ردنا 

** *** **

: یلُبی الَو  ُکَلُهی  يَّذلا ال  ِهللا  ُهجَو  ای  َکیلَع  ُمالّسلا  . 33

180 ص :
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ادخ هجو 

.دوش یم  هنهک  هن  دراد و  يدوبان  هن  هک  ادخ  هجو  يا  وت  رب  مالس 

(1) ِمارکِالا » ِلالجلاوُذ َو  َکِّبَر  ُهجَو  یقبَی  َو  ٍناف ، اهیَلَع  نَم  َّلُک  »

ُنَحن : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .تسا  يدنمجرا  لالج و  بحاص  هک  تسیندنام  ادخ  هجو  تسا ، یندشیناف  تسه  هچ  ره 
یفاص ص517. ریسفت  ِهللا » ُهجَو 

ایلوا و هک  یهللا  هجو  نآ  تساـجک  اـِیلوَالا ؟ ُهَّجوَتَی  ِهَیِلا  يذَّلا  ِهللا  ُهجَو  َنیَا   » مینک یم  ضرع  دنمـشزرا  ياـعد  رد  .ادـخ  هجو  میئاـم 
لقن يورهلا  حلاص  نب  مالـسلادبع  زا  دوخ  دنـس  هیوباب  نیا  دنروآ ؟ یم  يور  وا  هب  دـنوش و  یم  هجوتم  وا  يوس  هب  قح  نارادتـسود 

تیاور نیا  يانعم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  هیلع  ماـما  هب  هک  دـنک  یم 
؟ دشاب یم  یلاعت  هللا  هجو  هب  رظن  هللا » الا  هلا  ال   » باوث هک  تسیچ 

نالوسر و ناربمایپ و  هللا  هجو  نکلو  هدش  رفاک  قیقحن  هب  دـنک ، فیـصوت  هوجو  زا  یهجو  هب  ار  ادـخ  سک  ره  تلـص  ابا  يا  دومرف :
دنوش یم  هجوتم  وا  هب  تفرعم  نید و  هب  زین  دننک و  یم  ادیپ  هجوت  ادـخ  هب  اهنآ  طسوت  مدرم  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  .دـنیوا  جـجح 

نیا رد  دنوادخ 
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(1) ِمارکِالا » ِلالَجلاوُذ و  کِّبَر  ُهجَو  یقبَی  ٍناف َو  اهیَلَع  نَم  ُّلُک  : » دیامرف یم  هراب 

نامیالوم تسا ، یهلا  لالج  لامک و  تافـص  رهظم  هک  ءادـفلا ، هل  یحور  رـصع و  ماما  ادـخ  یلو  هب  رظن  ینعی  هللا  هجو  هب  رظن  سپ 
.تسا هدیدرگ  هللا  هجو  عقاو  رد  هدش و  دنم  هرهب  راگدرورپ  ءامسا  یمامت  زا  وا  تسا  ینسح  ءامسا  هب  قلختم  جع ) ) نامز ماما 

امسا دنوادخ  يارب  . (2) اِهب » هُوُعداَف  یَنـسُحلا  ُءامـسالا  هِلل  َو   » لجوزع ادـخ  مالک  هرابرد ي  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قداص 
(3) اِنتَفرعَِمب » ّاِلا  ًالَمَع  ِدابِعلا  َنِم  ُهللا  ُِلبقَی  یتَّلا ال  ینسُحلا  ءامسالا  هللا  ُنَحن و  : » دومرف دیناوخب ، امسا  نآ  اب  ار  ادخ  تسا  یکین 

.ام تفرعم  ببس  هب  رگم  دنک  یمن  لوبق  شیوخ  ناگدنب  زا  ار  یلمع  لاعتم  دنوادخ  هک  ینسحلا  ءامسا  نآ  میئام  دنگوس  ادخ  هب 

مهیلع نیرهاط  همئا  نوچ  دهد و  یم  ناشن  ار  ینعم  تلالد ، ردق  هب  تسا و  سمـسم  رب  لاد  مسا  هک  تفگ  دیاب  ثیدح  حیـضوت  رد 
تفرعم يارب  سپ  دـنیوا  فاصوا  متا  رهظم  هدـنیامن و  ناشیا  هتـشگ و  رهاظ  قح  اـهنا  دوجو  هب  ینعی  دنتـسه  هللا  یلع  ءّـالدا  مالـسلا 

.دش دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  دیاب  وا  ءامسا  فاصوا و  تخانش  یلاعتقح و 
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( جع ) يدهملا حلاصابا  تونق  ياعد 

( جع ) يدهملا حلاصابا  تونق  ياعد 

: َِکلوُسَر ِءادعَا  َِکئادعَا َو  یلَع  ِینرُصناو  مُهرِّبص ، یباحصَا َو  یل  عمجاَو  ِینَتدَعَو  ام  یلزِجنَا  َداعیملا  ُِفلُخی  نم ال  ای  . 34

ییابیکـش تماقتـسا و  نانآ  هب  روآ و  مه  درگ  ار  منارای  نک ! ادا  يا ، هداد  هدعو  نم  هب  هچنآ  ینک  یمن  هدعو  فلخ  هک  ییادخ  يا 
.امرف زوریپ  تربمایپ  نانمشد  تنانمشد و  رب  ارم  هدب و 

نارای باحـصا و  يارب  دنک و  یم  اعد  شیزوریپ  جرف و  يارب  زین  دوخ  ادفلا ، هل  یحور  رـصع  ماما  هک  مینک  یم  هدافتـسا  اعد  نیا  زا 
.دیامن یم  بلط  ربص  ناشیارب  دنوادخ  زا  دنک و  یم  اعد  زین  شقیدص 

.دزاسب دزوسب و  دیاب  رظتنم  صخش  .یحور  یمسج و  تامیالمان  مامت  ربارب  رد  ییابیکـش  ینعی  راظتنا  .درادن  انعم  ربص  نودب  راظتنا 
همزال همه  همه و  نامزلا  رخآ  رد  نامیا  ظفح  رت  تخس  همه  زا  الوم و  ندمآ  يارب  ندرک  يرامش  هظحل  لد و  بارطضا  قارف و  مغ 

.تسا ربص  شا 

(1) ِهَّفَِکب » ِهرَمَجلا  یَلَع  ِِضباقلا  ُلثِم  ِهِنید  یلَع  ُِرباّصلا  ٌنامَز  ساّنلا  یَلَع  ِیتاَی  : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

183 ص :
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هگن تسد  فک  ار  شتآ  زا  یئزج  هک  تسا  یسک  لثم  دشاب  شنید  رب  رباص  دهاوخب  یـسک  رگا  هک  دسر  یم  ارف  مدرم  يارب  ینامز 
! دراد

.تسا باجتسم  اعطق  دنک  اعد  ام  قح  رد  وا  رگا  هک  میوش  نامیالوم  رورس و  ياعد  لومشم  مینک  يراک  میئایب 

: میناوخ یم  جع )  ) ترضح هب  بوسنم  ياعد  رد 

ِربّصلاب و ءارقُفلا  یلَع  ...ِهَماِقتـسِالا و  يدُـهلِاب و  انمرکَا  ِهَمرُحلا و  َنافرِع  ِهیَنلا و  َقدِـص  ِهَیِـصعَملا َو  َدـُعب  ِهَعاّطلا َو  َقیفُوت  انقُزرا  مُهّللا  »
...ِهَعانِقلا

تسرد هار  امرف  تمارک  ام  رب  نک و  تیانع  مارح  تخانش  تین و  رد  تقادصو  هانگ  زا  يرود  یگدنب و  تعاط و  قیفوت  اراگدرورپ !
.ار تعانق  ربص و  ءارقف  يارب  ار و  ییابیکش  يرابدرب و  و 

ینامرفان هانگ و  هب  دنهد و  تیهام  رییغت  راگزور  شخرچ  رد  ادابم  هک  تسا  دوخ  ناتسود  ییابیکشان  نارگن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
.دنهدب تسد  زا  ار  دوخ  لمحت  ربص و  دیادش  ربارب  رد  دنوش و  لوغشم  لاعتم  راگدرورپ 

(1) انَمادقَا » تِّبَث  ًاربَص و  انیَلَع  غِرفَا  انَّبَر  »

.رادب راوتسا  ار  ام  ياهماگ  زیر و  ورف  ام  رب  ار  تماقتسا  ربص و  اراگدرورپ 

184 ص :
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یتسرپدوخ جنر  رد  دریمب  ربخ  یب  ات  یتسم ***  قشع و  رارسا  دیئوگم  یعدم  اب 

یتسه هاگراک  زا  دوصقم  شقن  هدناوخان  دیآرس ***  ناهج  راک  يزور  هن  را  وش  قشاع 

یتسرپ یمن  تب  رگ  تراک  هچ  نارفاک  اب  مناغم ***  سلجم  رد  تفگ  شوخ  هچ  منص  نآ  شود 

یتسشن یمن  ام  اب  ینامز  یشکرس  زک  تساخرب ***  هک  اه  هنتف  نیا  مدوب  هدید  زور  نآ 

** *** **

(1) َنوهَرکَت » ام  مُکِربِصب  ّالا  َّنُوبُِحت  ام  َّنَنوکِرُدت  مُکَّنَا ال  : » دومرف یم  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  حیسم 

.دیراد شوخان  هچنآ  ربارب  رد  ربص  اب  رگم  دیسر ، دیهاوخن  دیراد  تسود  هچنآ  هب  امش 

(2) ًاریثک » ًاریَخ  ُهَرکَت  ام  یلَع  ِربَّصلا  ِیف  َّنِاَف  : » دومرف رذابا  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.تسا هتفهن  یناوارف  ریخ  يراد ، شوخان  هچنا  رب  ربص  رد  قیقحت  هب 

: دومرف شیوخ  نیتسار  نارای  قح  رد  ار  اعد  نیرتهب  ءادفلا  هل  یحور  يدهم  ماما  سپ 

.هد ییابیکش  نانآ  هب  روآ و  درگ  ار  منارای  مُهرِّبَصَو » ِیباحصَا  ِیل  عَمجاَو  »

185 ص :
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ار مایا  مغ  نک  رس  رب  كاخ  ار ***  ماج  هدرد  زیخرب و  ایقاس 

ار ماخ  ناگدرسفا  نیا  تخوس  نم ***  نالان  هنیس  هآ  دود 

ار ماع  صاخ و  منیب ز  یمن  سک  دوخ ***  يادیش  لد  ار ز  مرحم 

ار ماک  یب  ایب  يزور  تبقاع  بش ***  زور و  یتخس  هب  ظفاح  نک  ربص 

*** ** ***

.تسا جع )  ) يدهم ترضح  نارظتنم  نارای و  ياه  صخاش  زا  یکی  ربص  دش  هتفگ  شیپ  رد  هک  روط  نامه 

ربص و هیاـس  رد  یـشاب  هداـمآ  راـظتنا ، .تسا  رظن  دروم  هک  هچنآ  يارب  تسا  مزـال  ياـه  یگداـمآ  لیـصحت  شاـب و  هداـمآ  راـظتنا ،
(1) ِربَّصلِاب » جَرَفلا  ُراِظتنِا  ِهَِّمئالا  ِنیِد  نَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هنیمز  نیمه  رد  .تسا  تمواقم 

، ساَبلا َنیح  ِءارّـضلا َو  ءاـسابلا َو  ِیف  َنیرباّـصلا  َو   » .دـیآ لـصاح  ربص  هب  هک  تسا  یجرف  راـظتنا  ناـماما ، نید  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
(2) َنوُقَّتُملا » ُمُه  َِکئلوا  اُوقدص َو  َنیذَّلا  َِکئلُوا 

اضر ماما  .دنناراک  زیهرپ  اهنا  دنتسه و  نایوگتسار  تقیقح  هب  یتخس  جنر و  ماگنه  رد  نیرباص  و 

186 ص :

راحب ج52 ص122. - 1
.177- هرقب - 2

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 194 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_186_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_186_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ِءاّرَّضلا » ِءاساَبلا َو  ِیف  ُرَبصلاف  ِهّیلَو  نِم  ُهَّنُسلا  اَّماَف  : » دومرف یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع 

رـس هب  یتخـس  رد  ام  همئا  همه  هک  روط  نامه  .تسا  تامیالمان  اهیتخـس و  ربارب  رد  ربص  دـیزومایب  موصعم  نماما  زا  دـیاب  هک  یتنس 
هناشن زا  یناشن  میراد  تسود  رگا  میتسه  نازیزع  نآ  يوریپ  یعدم  هک  زین  ام  دندیسر  تدهش  هب  یگمه  دندرک و  تمواقم  دندرب و 

.میشاب مواقم  روبص و  دیاب  میشاب  هتشاد  ار  ءادفلا ، یحور ل  يدهم  ترضح  نارای  ياه 

اَنَا یِّنَا  ِیقـالخَا  نِم  َّنِا  ِیقـالخَِاب َو  قَّلََخت  دومرف « : یم  شرافـس  ماـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هب  دـنوادخ  تسا ، یهلا  قـالخا  زا  ربـص 
(2) ُروبّصلا »

.مشاب یم  نارباص  زا  نم  انامه  هک  وش  قلختم  نم  قالخا  هب 

: السلا هیلع  نانمومریما  ادخ  لماک  دبع  دومرف  مکحم  ابیز و  ردقچ  و 

(3) ِهَمَلَّظلا » َبِهاذَم  اهِیف  ُصَخُّرلا  ُمُِکب  َبَهذَتَف  مسکِسُفنَِال  اوُصِّخَُرت  الَو  ...مُکَسُفنَا  اَهل  اُوِربصاَو  مُکِماّیَا  َهَّیَقب  اوُکردَتساَف  »

دیهدن تصرف  ار  دوخ  شکرس  ياهسفن  دیریگ و  شیپ  ییابیکش  روبص و  رمع  زا  هدنامیقاب  ياهزور  رد  دیبایرد و  ار  دوخ  رمع  هیقب 
.درب یم  ناراکمتس  ياه  هار  هب  ار  امش  اهتصرف ، نیا  هک 

187 ص :
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تعاط ار  اهنا  تیاعر  هک  هتشاد  ررقم  ام  يارب  تابحتـسم  تاهورکم و  تامرحم و  تابجاو و  هلـسلس  کی  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
رطاخ هب  هدش  تیانع  اهنآ  هب  دبع  راختفا  رپ  لادم  دندش و  یگدنب  بقل  هب  بقلم  هک  یناسک  ملاع و  نابوخ  همه  دـنمان و  یگدـنب  و 

.دنا هدرک  توعد  يروبص  هب  يولع  حور  اب  هارمه  ار  یکاخ  نت  هدیشک و  تضایر  یهلا  تاروتسد  نیمارف و  ماجنا  رد  هک  هدوب  نا 

زا لد  شوگ و  مشچ و  نابز و  كاسما  اب  هارمه  ناضمر  كرابم  هام  هزور ي  مجنا  بلق و  روضح  اـب  ماوت  لوا  زاـمن  هب  ندـش  دـیقم 
بجاو و قوقح  ریاس  سمخ و  تاکز و  تخادرپ  کسانم ، همه  نا  اب  جـح  تقـشم  رپ  یتوکلم و  رفـس  هب  نتفر  هاـنگ ، شزغل و  ره 

هار رد  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رتمهم  همه  زا  هدـش و  هتـسب  یـضعب  ناج  هب  هک  یتورث  لام و  زا  تشذـگ  بحتـسم و 
تسا و یگدنب  تعاط و  شمان  همه  همه و  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تیالو  میرح  زا  عافد  ناج و  لام و  اب  ادخ 

.تسا يروبص  شا  یلوبق  تحص و  زمر 

188 ص :
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هلا رما  زا  تسا  ربص  نسر  نیو  هاچ ***  وچ  ملاع  نیا  وت  ینسح  فسوی 

دنتخیمآ مه  هب  ار  تمحر  لضف و  دنتخیوآ ***  نسر  نیک  دمح هللا 

مل نَم  ِهللا َو  یلَع  ُهُرجَا  َعَقَو  ُهللا َو  َعَنَـص  اِمب  َیـضَر  دَقَف  ِهَبیـصُملا  َدنع  َهللا  َدِمَح  َعَجرَتساو َو  رَبَص  نَم  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(1) ُهَرجَا » ُهللا  َطَبحَا  ٌمیمَذ َو  َوه  ُءاضقلا و  ِهیلع  يرَج  کلذ  لَعفَی 

: دیوگب تبیصم  عوقو  ماگنه  رد  دنک و  دوخ  هشیپ  ار  ربص  سک  ره 

هداد و تیاضر  هتـساوخ  شیارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  هب  قیقحت  هب  دـیامن  ار  راگدرورپ  ساپـس  دـمح و  و  َنوعِجار » ِهَیِلا  ّانِا  ِ ِهللا َو  اَنِا »
شرجا هدش و  عقاو  تمذم  دروم  هکیلاح  رد  دش  دهاوخ  يراج  وا  رب  یهلا  ءاضق  دنکن  نینچ  سک  ره  تسا و  یلاعتیراب  اب  شـشاداپ 

.دش دهاوخ  عیاض  زین 

189 ص :
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تفرعم ياعد 

: تفرعم ياعد 

َْمل ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َّکَنِإَف  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  ََکلوُسَر  ْفِرْعَأ  َْمل  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َّکَنِإَف  کَسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  . » 35
َدعب یبلق  عُِزت  ًهَّیلهاج و ال  ًهَتیم  ینتُمت  مهللا ال  ِینیِد  ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َّکَنِإَف  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَتَّجُح  ْفِرْعَأ 

: ینتیده ذا 

رگا هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تربمایپ  اهلا  .تخانـش  مهاوخن  ار  تربمایپ  متخانـشن  ار  وت  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  دوخ  اراـگدرورپ !
هارمگ متخانشن  ار  تتجح  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تتجح  ار  اراگدرورپ  .تخانـش  مهاوخن  ار  دوخ  تجح  متخانـشن  ار  تربمایپ 

.امرفم یهارمگ  راتفرگ  ار  ملد  يدومن  متیاده  هکنآ  زا  سپ  نریمن و  تیلهاج  گرم  اب  ارم  ایادخ  دش ، مهاوخ  منید  رد 

هماـقم هللا  یلعا  یـسوط  خیـش  موـحرم  .تسا  تبیغ  ناـمز  رد  تفرعم  ياـعد  هب  فورعم  هـک  تـسا  یلـصفم  طوـسبم و  ياـعد  نـیا 
طابترا دـیدرک  هظحالم  هک  روط  نامه  اـعد ، زاـغآ  .تسا  هدومن  لـقن  يرمعلا  رمع و  اـبَا  زا  دجهتملا ص411  حابصم  رد  فیرـشلا 

.دراد تماما  توبن و  دیحوت و  ثحبم  اب  يا  هریجنز  کیدزن و 

زین ار  ادخ  تجح  ربمایپ و  یصو  تخانشن  ار  ربمایپ  هک  یسک  تخانش و  دهاوخن  زین  ار  ادخ  ربمایپ  اعطق  تخانشن  ار  ادخ  هک  یـسک 
هجیتن رد  تخانش و  دهاوخن 
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.دش دهاوخ  ادخ  نید  رد  فارحنا  غیز و  راتفرگ  تیلهاج و  ندرم  وا  گرم  هدش و  نید  ردذ  هارمگ 

هک دهد  یم  ار  لامتحا  نیا  لقادـح  ناملـسم  ره  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اجنیا  زا  تماما  تیالو و  ماقم  تخانـش  يارب  زاین  ساسحا 
نتخانش رد  یسک  رگا  هدومهن و  نیعم  يربهار  تسرپرـس و  تما  يارب  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دنوادخ 

.تشاد دهاوخن  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  يرذع  دنک  هحماسم  نا 

رد شواک  هب  راداو  ار  ام  تسا  دوجوم  ماما  لوسر و  ادـخ و  نتخانـش  نیب  هک  یکاکفنا  لباق  ریغ  قیمع و  هطبار ي  هتـشذگ  نآ  زا  و 
ماقم تخانـش  هب  هتـسباو  ادخ  نتخانـش  دـنرگیدکی ، لمکم  تفرعم  هس  ره  هک  لیلد  نیا  هب  .دـیامنیم  تماما  تیالو و  ماقم  نتخانش 
نید رد  تلالض  یهارمگ و  ادخ  تجح  ماقم  زا  يربخ  یب  تسادخ و  تجح  تخانش  هب  طوبرم  توبن  ماقم  تخانـش  تسا و  توبن 

.تسا

ترـضح هک  دـنک  یم  لقن  هرارز  لوق  زا  هدروآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  یتیاور  ص134 )  ) ینامعن تبغ  فیرـش  باتک  رد 
(! ناوخب ار  تفرعم )  ) اعد نیا  يدرک  كرد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ام  تبیغ  نامز  رگا  دندومرف :
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ینتُمت َمُهَّللا ال   » هک دوب  اعد  زا  یتمسق  رد  تسا  نکمم  وا  تخانش  نودب  راک  نیاایآ  درمـش  یم  بجاو  ار  رما  تعاطا  دنوادخ  یتقو 
(1) ًهَِّیلِهاج »  ًهتیِم  َتام  ُهَماِما  ُفرعَی  مل  َتام َو  نَم  تسا «  يوبن  فورعم  تیاور  هب  هراشا  اقیقد  ًهَیّلِهاج » ًهَتیم 

اهنم دوخ  تاداقتعا  زا  ار  تماما  هک  یناسک  هکنا  هجیتن  .تسا  هدرم  تیلهاج  گرم  اب  دـشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  ماما  دریمب و  سک  ره 
اب ماما  تجح و  نیب  دـیاب  نوچ  دـشاب  هدـش  دـییات  نییعت و  لوسر  ادـخ و  بناج  زا  هک  یتماـما  هتبلا  .دـندش  هنید  رد  هارمگ  دـندرک 

.دشاب ماقم  نیا  یعدم  دزسن  ار  یسک  ره  دشاب و  هتشاد  دوجو  کیدزن  طابترا  تیخنس و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  لوسر 

(2) نوعِکار » مُه  َهوکَّزلا و  نُوتوی  هولَّصلا و  نوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهلوُسر و  هللا و  مُکّیلَو  امَّنا   » تیالو هیآ  رد 

یم عوکر  هک  لاح  نآ  رد  دـننک و  تموادـم  زامن  رب  هک  یناسک  دـنراد و  نامیا  هک  یناسک  وا و  ربمغیپ  تسادـخ و  طقف  امـش  یلو 
(3) مُکنِم » ِرمَالا  ِیلوَا  َلوُسَّرلا و  اوُعیِطا  َهللا و  اوُعیِطَا   » رمالا یلوا  هیا  رد  ای  .دنهد و  تاکز  دنراذگ 
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.دینک تعاطا  ار  شیوخ  رمالا  یئلوا  وا و  ربمایپ  دینک و  تعاطا  ار  ادخ 

کیدزن و طابترا  لاعتم  دـنوادخ  لوسر و  اب  رمالا  یلوا  تیالو و  ثحب  رد  هداد  تاکز  عوکر  لاـح  رد  هکنا  نیب  دـیابن  اـیآ  یتسارب 
؟ دشاب مدرم  رمالا  یلوا  تسرپرس و  دناوت  یم  یقیالان  درف  ره  ای  دشاب و  تیخنس 

نِم اَنل  بَهَو  انَتیدَـهِذا  َدـَعب  اَنبُوُلق  عُِزت  انَّبَر ال  » تسا نارمع  لآ  هکراـبم  هروس  هیآ 8  هب  هراشا  ینَتیَدَـه » ِذا  َدـَعب  ِیبلَق  عُِزتـال  و   » هلمج
هب شیوخ  بناج  زا  امرفم و  لطاب  هب  لیام  يدومرف  تیاده  هکنآ  زا  دـعب  ار  نامیاهلد  اراگدرورپ  ُباّهَولا » َتنَا  َکَّنِا  ًهَمحَر  َکنُدَّل 

.يا هدنشخب  رایسب  هک  اریز  شخب ، تمحر  ام 

.دور یم  طاب  هار  غارس  هب  يداقتعا  يونعم و  ای  يدام  زا  معا  یگدنز  لئاسم  رد  هراومه  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  غیز 

.دوش یم  لطاب  بذج  ءانثتسا  نودب  هشیمه  هک  دنک  یم  ادیپ  یتیخنس  لطاب  اب  غئاز  لد 

َموَقلا يِدـهَی  ـال  َهللا  مَُهبُوُلق َو  ُهللا  َغازَا  اوُغاز  اّـمَلَف  مُکیِلا  ِهللا  ُلوُسَر  یِّنِا  َنوُمَلعَت  دَـق  ینَنوُذُوت و  ِمل  ِموَـق  اـی  هِموَِـقل  یـسُوم  َلاـق  ِذا  و  » 
(1) َنیقِسافلا »

يارب ادخ  لوسر  نم  دیناد  یم  هکیلاح  رد  دینک  یم  تیذا  ارم  ارچ  نم ! موق  يا  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب 
!؟ متسه امش 

193 ص :

.5- فص - 1

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 201 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_193_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یمن  تساده  ار  قساف  مدرم  دنوادخ  هک  اریز  تخاس ، فرحنم  ار  ناشیاهلد  مه  دنوادخ  دندش ، فرحنم  قح  هار  زا  اهنا  یتقو 

ماما هرابرد ي  دنوش و  یم  ادـج  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ریـسم  تسار و  هار  زا  دـننیزگ و  یم  رب  ار  غیز  هار  يرایـسب  تبیغ  رـصع  رد 
.دندرگ یم  فارحنا  دیدرت و  راتفرگ  ءادفلا  هل  یحور  يدهم 

: دیامرف یم  ینیب  شیپ  هنوگنیا  ار  نامزلا  رخا  عضو  مالسلا  هیلع  یلع  نانموملاریما  نامیالوم 

، ِروُقَْعلا ُِعبَّسلا  َلاَیِـص  ُرْهَّدلا  َلاَص  َو  ُهَیِعاَّدـلا ، ِتَّلَق  َو  ُهَیِغاَّطلا ، ِتَمُظَع  َو  ُهَبِکاَرَم ، ُلْهَْجلا  َبِکَر  َو  ُهَذِـخآَم ، ُلِطاَْبلا  َذَـخأ  َِکلَذ  َدـْنِعَف  » 
یَلَع اوُضَغاَـبَت  َو  ِبِذَْـکلا ، یَلَع  اوُّباََـحت  َو  ِنیِّدـلا ، یَلَع  اوُرَجاَـهَت  َو  ِروُـجُْفلا ، یَلَع  ُساَّنلا  یَخاَوـَت  ٍموُـظُک َو  َدـَْعب  ِلِـطاَْبلا  ُقـِینَف  َرَدَـهَو 

، اباَئِذ ِناَمَّزلا  َِکلَذ  ُلْهأ  َناَک  َو  اْضیَغ ، ُماَرِْکلا  ُضیِغَت  َو  اْضیَف ، ُماَئِّللا  ُضیِفَت  َو  اْظیَق ، ُرَطَْملا  َو  اْظیَغ ، َُدلَْولا  َناَک  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف.ِقْدِّصلا 
ُساَّنلا َرَجاَشَتَو  ِناَسِّللِاب  ُهَّدَوَْملا  ِتَلِمُْعتْـساَو  ُبِذَْـکلا ، َضاَف  َو  ُقْدِّصلا ، َراَغ  َو  ًاـتاَْومأ ، ُهُؤاَرَُقف  َو  ًـالاَُّکا ، ُهُطاَـسْوأ  َو  ًاعاَبِـس ، ُُهنیِطَالَـس  َو 

(1) .ًابُوْلقَم »  ِوْرَْفلا  َْسُبل  ُمَالْسِْإلا  َسُِبل  َو  ًابَجَع ، ُفاَفَْعلا  َو  ًابَسَن ، ُقوُسُْفلا  َراَص  َو  ِبُولُْقلِاب ،

دهاوخ هولج  گرزب  راکمتـس  لمع  دیامن و  یم  ذوفن  لهج  دنک و  یم  ادیپ  تابث  دـیامیپ و  یم  ار  دوخ  ياه  هار  لطاب  ماگنه  نا  رد 
قح هب  توعد  عقوم  نیا  رد  .درک 
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.ددرگ یم  رو  هلمح  راوخنوخ  يا  هدنرد  لثم  شراگزور  رادیرخ و  مک  كدنا و 

نید و راک  رد  یلو  .دـننک  یم  کمک  رگیدـکی  هب  ناهانگ  ماجنا  رد  مدرم  .دروآرب  گناب  رن  رتش  نوچ  دزیخرب و  مارآ  مارآ ، لـطاب 
.دننک یم  ینمشد  مه  اب  ییوگتسار  رد  دنزرو و  یم  یتسود  مه  اب  ییوگغورد  رد  .دنیوج  یم  يرود  مه  زا  تعیرش 

هک یبآ  لثم  نادرمناوج  دنوش و  یم  دایز  تسپ  ياهناسنا  .ددرگ  یم  مرگ  غاد و  ناراب  تارطق  ردپ و  جنر  هلیسو  رـسپ  عقوم  نیا  رد 
.دنور یم  نیب  زا  دور  یم  ورف  نیمز  رد 

، هدش اهنآ  همعط ي  فیعـض  مدرم  .تشاد  دـنهاوخ  یگدـنرد  يوخ  مه  نارادـمامز  دـنوش ، یم  هدـنرد  ناگرگ  نامز  نآ  رد  مدرم 
.دوب دنهاوخ  ناگدرم  نوچ  نادنمتسم 

رد یلو  دننک ، یم  یتسود  رگیدکی  اب  نابز  هب  مدرم  دنک  یم  ادیپ  نایرج  غورد  ضوع  رد  دوش و  یم  کشخ  تقادص  همشچرس ي 
ینیتسوپ نوچمه  مالـسا  دـش و  دـهاوخ  بجعت  بجوم  ینمادـکاپ  .دوش  یم  تفلا  هلیـسو  ینامرفان  هاـنگ و  .دـنا  نمـشد  مه  اـب  لد 

! ددرگ یم  هنوراو 
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: َکقلَخ نَع  ُهَترَتَس  يذَّلَا  َكِرمَا ، یِّلَو  ِهَعاط  یلَع  ِبَث  ِینتّ َکَقلَخ و  ِِهب  َتنَحَتِما  اّمِم  ِیِنفاع  َكِرمَا َو  ِّیلَِول  ِیبلَق  نَِّیلَو  . 36

تیفاـع ینک  یم  تناگدـنب  زا  هک  ییاـه  ناـحتما  ياـه  هصرع  رد  ارم  نک و  مرن  عیطم و  تناـمرف  بحاـص  يارب  ار  ملد  اراـگدرورپ 
.يا هدرک  شناهنپ  تناگدنب  دید  زا  هک  یسک  نامه  زاس ، مراوتسا  ترما  بحاص  زا  يربنامرف  رد  شخب و 

 « َكِرمَا ِّیلَِول  ِیبلَق  نَِّیلَو  ینیریش « ابیز و  ياعد  هچ 

*** ** ***

تسوا تعلط  راد  هنییآ  هدید  تسوا ***  تبحم  هدنرپ  ارم  لد 

تسوا تنم  راب  ریز  مندرگ  نوک ***  ود  هب  مرواین  رد  رس  هک  نم 

تسوا تمه  ردق  هب  سک  ره  رکف  رای ***  تماق  ام و  یبوط و  وت و 

** *** **

دهاوخن علطم  نآ  ینیریـش  توالح و  زا  دـسرن  هلحرم  نیا  هب  یـسک  اـت  تسا و  یگرزب  تمعن  (ع ) ارهز فسوی  هب  تبـسن  لد  یمرن 
.دوب

** *** **

زیوآ تسد  چیه  تسین  ماوت  يالو  زج  هک  یمحر ***  مدما  تهاگرد  هب  هتسخ  ریقف و 
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وا تسدب  نآرق  ءایحا 

یم لصتم  بوبحم  هب  ار  تبحم  هک  تسا  يا  هطبار  تبحم  تقیقح  نوچ  .دوش  عیطم  مرن و  وا  هب  تلد  ات  یشاب  هتشاد  شتـسود  دیاب 
هک تسا  ناوارف  دایز و  ردق  نا  تابذج  نیا  یهاگ  دـنک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  بحم  هک  تسا  بوبحم  ياه  هبذـج  الوصا  دـنک و 

ححاورا يدـهم  ترـضح  ادـخ  رما  یلو  هب  تبـسن  ناملد  هک  مینک  هچ  .دـیامن  یمن  لفاغ  بوبحم  زا  ار  تبحم  ینآ  زا  رتمک  ینآ و 
.دوش مرن  عیطم و  ءادفلا  هل  نیملاعلا 

ات .دومن  رارقرب  شترـضح  اب  يا  هناهب  ره  اب  يونعم  موادـم  طابترا  درک و  رکف  وا  هب  دازآ  اـهر و  هدرک و  هیلخت  راـیغا  زا  ار  لد  دـیاب 
.دنهدن ام  هب  يزیچ  میتسه  ایند  تسپ  نیوانع  اهیچوپ و  راتفرگ  تسه و  یناسفن  ياهتراسا  هک  یمادام 

*** ** ***

تدیامنن چیه  تسه  وت  وت ، اب  ات  تدیناشخبن ***  تدوخ  مغ  تسه  ات 

تدنیاشگن هک  هجاوخ  يا  نزم  رد  نیا  يوشن ***  غراف  نوک  ود  ره  دوخ و  زا  ات 

** *** **

ٌقح یقبَی  ـال  یَّتَح  َهَلَمهُملا  شماـکحالا  َهَلَّطَعُملا َو  َدودُـحلا  ِِهب  مِکحَا  َو  َهَتِّیَملا ، َبولُقلا  ِِهب  ِیحَا  ...َنارُقلا و  َکَّیلَِوب  ِیحَا  َّمُهّللا و  . 37
: َرَهَظ ّاِلا 

197 ص :

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


وا تکرب  هب  هدرم  ياهلد  ءایحا 

اپرب ار  هدش  كرت  لیطعت و  دودح  ماکحا و  شخب و  تایح  ار  هدرم  ياهلد  نک و  هدنز  ار  نآرق  جـع ) ) رـصع ماما  هطـساو  هب  ایادـخ 
دروم اهنت  نارق  رگآ  تسا  نآ  هدش ي  لیطعت  دودح  ماکحا و  هماقا  هب  نآرق  ندرک  هدنز  .ددرگ  رهاظ  هکنیا  رگم  دنامن  یقح  ات  نک 

دوش كرت  نا  شخب  تایح  تاروتـسد  تامرحم و  تابجاو و  یلو  دریگ  رارق  ام  یعامتجا  ياهدادرارق  اهراک و  رد  كربت  مارتحا و 
.دنتشاد هلگ  نا  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  تسا  يزیچ  نامه 

(1) اًروُجهَم »  َنآرُقلا  اَذه  اوُذَخَِّتا  َموَق  َّنِا  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاق  «َو 

.دنا هداد  رارق  كورتم  ار  نآرق  نم ، موق  اراگدرورپ  تفگ : ربمایپ 

رد اهنآ  زا  يرایسب  هب  هک  دیاد  یجراخ  لخاد و  تسایس  ماکحا  یگداوناخ ، یعامتجا و  ياهادرارق  تالماعم ، ءاضق و  ماکحا  نآرق 
.دوش یمن  لمع  یمالسا  ياهروشک  یتح  ایند و  حطس 

مُهدنِع َقبَی  مَلَف  مُهَماما ، ُباتِکلا  َسَیل  ِباتِکلا َو  ُهَِّمئَا  مُهَّناک  : » دـسر یم  ارف  ینامز  هک  دومرف  ینیب  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیالوم 
(2)« ُهَربِز ُهَّطَخ و  ّالا  َنُوفِرعَی  ُهُمِسا َو ال  ِالا  ُهنِم 
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طخ و زج  ودـنامن  یقاب  يزیچ  شمان ، زج  نآرق  زا  ناـنآ  ناـیم  رد  سپ ، ناـنآ ، ياوشیپ  نآرق  هن  دـننآرق  ناـیاوشیپ  ناـنآ  هک  ییوگ 
.دنسانشن نآ  زا  يرگید  زیچ  شمسر ،

تـسا نا  توـال  ثح  هک  ناـنچ  ار  نآ  ِِهتَوـِالت » َّقَح  ُهَنُولتَی   » هرقب هروس  هفیرـش 121  هیآ  ریـسفت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
(1) ّهِعاّبِتا » َّقَح  ُهَنوُِعبَّتَی   » دومرف دننک ، یم  توالت 

.دننک یم  يوریپ  دیاش  دیاب و  هک  نانچنآ  ینعی 

: مالسلا هیلع  یلع  نامیالوم  درس  ها  مه  نیا  و 

اوُِقثَو اُوباَجَأَف َو  ِداَهِْجِلل  اوُعُد  َهَعِْدْبلا  اُوتاَمَأ  َهَّنُّـسلا َو  اُوَیْحَأ  ُهُوماَقَأَف  َضْرَْفلا  اوُّرَبَدـَت  ُهوُمَکْحَأَف َو  َنآْرُْقلا  اُوََلت  َنیِذـَّلا  َِیناَوْخِإ  یَلَع  ِهِّوَأ  » 
(2) ُهوُعَّبَتاَف »  ِِدئاَْقلِاب 

رب ار  اهنآ  دندیشیدنا و  نآ ، ضیارف  هرابرد ي  دندینادرگ و  شراوتسا  دندرک و  توالت  ار  نارق  هک  نم  ناردارب  نآ  رب  ادرد ، غیرد و 
شیوخ ربهر  هب  دندرک و  تباجا  دندش و  هدناوخارف  داهج  هب  .دندناریم  ار  تعدب  دنتـشاد و  هگن  هدـنز  ار  ربمایپ  تنـس  دنتـشاد و  اپ 

.دندومن يوریپ  وا  زا  دندرک و  نانیمطا 

زا ار  نا  ملع  دنوادخ  دنکفا ، رود  درک و  اهر  ار  دوخ  ینامسا  ياتک  هک  هاگنآ  یتما ، ره   » مالسلا هیلع  داوج  ترـضح  هلگ  مه  نیا  و 
نانمشد هک  هاگنآ  تفرگ و  نانا 
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.داد تموکح  تیالو و  ناشیارب  ار  نانمشد  نآ  دنوادخ  دنتفرگ ، یتسرپرس  یتسود و  هب  ار  دوخ 

دـنناوخ و یم  ار  باتک  دـندرک ، فیرحت  ار  شیانعم  دنتـشاد و  اـپرب  ار  نآ  تاـملک  فورح و  هک  دوب  نیا  هب  باـتک ، ندـنکفا  رود 
، دننک یم  ظفح  دنناوخ و  یم  بوخ  ار  نآ  هک  نیا  زا  نانادان  .دندنب  یمن  راک  هب  دـننک و  یمن  تیاعر  ار  نآ  ماما  دـننک  یم  تیاور 
يروجهم و زا  ار  نآرق  جع ) ) رـصع ماما  .دنکانهودنا  دندنب  یمن  راک  هب  دننک و  یمن  تیاعر  ار  نآ  هک  نیا  زا  نایاناد  دنلاحـشوخ و 

.تسا نآرق  تموکح  یساسا  نوناق  شا  همیرک  تلود  رصع  رد  دروآ و  یم  رد  یلیطعت  زا  ار  نا  ماکحا 

يدُهلا اوُفَطَع  اِذا  يدُـهلا  یَلَع  يوَهلا  ُفِطعَی  : » دـیامرف یم  ءادـفلا ، هل  یحور  يدـهم  ترـضح  روهظ  رـصع  هرابرد ي  نینموملاریما 
« ِياَّرلا یَلَع  َنآرُقلا  اوُفَطع  اِذا  ِنآرُقلا  یَلَع  َياَّرلا  ُفِطعَی  َو  يوَهلا ، یَلَع 

زین دنا و  هدرک  لیدبت  سفن  ياوه  هب  ار  تیاده  مدرم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دش و  دهاوخ  ياگتـسر  تیاده و  بولغم  سفن  ياوه 
.دنا هداد  رارق  دوخ  يار  عبات  ار  نارق  نامز  نا  ات  هک  یلاح  رد  دوش و  یم  نارق  وریپ  اهنآ  يار 

« ِهَّنُّسلا ِباتِکلا و  َتِّیَم  ِییحَی  و  ِهَریِّسلا ، ُلدَع  َفیَک  مُکیُریَف  »
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ترضح نآ  هرابرد ي  رگید  یترایز 

یم هدـنز  هدرم  تنـس  نآرق و  زا  هچنا  دزومآ و  یم  امـش  هب  ار  تلادـع  يارجا  شور  مالـسلا » هیلع  هللا  هیقب  ترـضح   » ناـمز نآ  رد 
.دیامن (1)

ِییُحم نیَا  ِهِدوُدُـح ، ِباـتِکلا َو  ِءاـیحِِال  لِّموُـملا  نیَا  ِهَعیرّـشلا ، ّهَّلملا َو  هَداـعِِال  ُرَّیَخَتُملا  َنیَا  ِنَنُّسلا ، ِِضئارَفلا َو  ِدـیدجَِتل  ُرَخَّدُـملا  َنیَا  »
« ِهلهَا ِنیِّدلا و  ِِملاعَم 

باختنا تساجک ، نید ؟ ياهتنـس  تابجاو و  ندرک  هزات  يارب  یهلا  هریخذ  نا  تساـجک  مینک : یم  ضرع  هبدـن  ياـعد  زا  يزارف  رد 
و دریگ ؟ یم  ماجنا  وا  تسد  هب  شدودح  نآرق و  ندرک  هدنز  نامرآ  هک  ییاقآ  نا  تساجک  نییآ ؟ شیک و  ندنادرگزاب  يارب  هدش 

؟ نید لها  و  نید ، راثآ  هدننک  هدنز  تساجک 

** *** **

ایب زوس  ملاع  دهاش  يو  ایب ***  زورفا  ناهج  عمش  يا 

ایب زورب  روهظ  زور  دش  تبیغ ***  ورملق  رهپس  رهم  يا 

ایب زوریپ  ییوت  زورما  خر ***  خرف  دعس  رئاط  يا 

ایب زور  ار  ام  بش  دوخ  يا  تسا ***  رت  هریت  بش  زا  مزور 

ایب زودم  مشچ  همه  ام  زا  میا ***  هتخود  وت  هارب  هدید  ام 
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ایب زومآ  بدا  ملع و  يا  ینادانب ***  هتشذگ  تسیرمع 

ایب زورون  شوخ  داب  يا  مغ ***  زا  نازخ  رمع  نشلگ  دش 

ایب زونه  تسا  لب  ناج  ات  ماوت ***  روجنر  رقتفم  نم 

*** ** ***

مام دوجو  هب  ار  هدرم  ياهلد  ایادخ  « َهتُّیملا بولقلا  ِِهب  یحَا  و   » هک میتساوخ  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  لصف  نیا  ياعد  زا  یتمـسق  رد 
.نک هدنز  جع ) ) رصع

.درذگ یم  نآ  بحاص  فارطا  رد  هک  تسا  یلیاسم  هب  تبسن  درد  یب  هفطاع و  یب  قیاقح ، كرد  زا  مورحم  هدرم  لد 

دوخ بش  نان  جاتحم  ناشنطومه  هک  دنک  یمن  یقرف  نانآ  يارب  ..دنمدرم  قوقح  لاملا و  تیب  هب  زواجتم  راک و  فارسا  اه  هدرم  لد 
.دنریگب دوخ  ياه  ینامهم  اه و  نشج  ییاپرب  يارب  جرخ  رپ  ياهمسارم  ناولا و  ياهاذغ  نانآ  دنشاب و 

.دنوش یم  رتدنمتورث  زور  ره  نادنمتورث  رتریقف و  ارقف  هدمآ  تسد  هب  ربخا  یلهاس  رد  دنتسم  روط  هب  هک  يرامآ  قبط 
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لامعا یلوبق  ببس  وا  تیالو 

ِهِسفَن و ِحالـص  نَع  ُهَدَعبَا  ام  ِفِرـسُملا  حَیَو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  یگدرم  لد  ياه  هصخاش  زا  یکی  يراک  فارـسا 
مکحلا ررغ  ِهِرما » ِكارِدتسا 

ُهاّیاَف و ٌلام  ُهل  َناک  نَم  : » دومرف زاب  یمارگ  ناـمه  .دوخ  راـک  ندرک  ناربج  سفن و  حالـصا  زا  تسا  رود  هچ  راـک ! فارـسا  هراـچیب 
(1) ِهللاَدنع » ُهُعضَی  ِساّنلا و  یف  ِِهبحاص  َرکذ  ُعفرَی  َوُه  ٌفارسا و  ٌریذبت و  ِههجَو  ِریَغ  ِیف  َلاملا  َكَءاطِعا  َّناَف  َداَسفلا ،

نایم رد  وا  راک  نیا  تسا و  فارـسا  شاـپ و  تخیر و  نآ  دروم  یب  ندرک  فرـص  اریز  دـنک ، هاـبت  ار  نآ  اداـبم  دراد  یتورث  هک  ره 
.دزاس یم  رادقمیب  ادخ  دزن  اما  دنک  یم  هزاوآ  دنلب  مدرم 

: راوگرزب نآ  هرابرد ي  رگید  یترایز 

ْنَع َلَدَـع  ْنَمَو  ُُهتائِّیَـس ، ْتَیُِحمَو  ُُهتانَـسَح  ْتَفَعاـضَتَو  ُُهلاْوقَا  ْتَقِّدُـصَو  ُُهلاـمْعَا  ْتَِلُبق  َکـِتَمامِِاب  َفَرَتـْعاَو  َکـِتَیالِِوب  َءاـج  ْنَمَف  . ، 38
: ًانْزَو ِهَمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ْمُِقی  َْملَو  ًالَمَع  َُهل  ُهللا  ِلَبْقَی  َْملَو  ِراّنلا ، ِیف  ِهِرَْخنَم  یلَع  ُهللا  ُهَّبَک  َكَْریَغ  َِکب  َلَْدبَتْساَو  َکَتَفِْرعَم  َلِهَجَو  َِکتَیالِو 

دوش قیدصت  شراتفگ  ددرگ و  لوبق  شلامعا  دـنک  فارتعا  تتماما  هب  دریذـپب و  ار  وت  تیالو  هک  ره  نامزلا  بحاص  يا  نم  يالوم 
.دش دهاوخ  وحم  شدب  ياهراک  نادنچ و  ود  شبوخ  ياهراک  شاداپ  و 
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دهاوخ خزود  شتآ  هب  تروص  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، ضوع  يرگید  اب  ار  وت  دسانـشن و  ار  وت  دـنک و  لودـع  وت  تیالو  زا  هک  ره  و 
.تشاد دهاوخن  تمایق  رد  یشزرا  یلمع و  هنزو ي  دریذپ و  یمن  يو  زا  ار  یلمع  تخادنا و 

مولعم جـع )  ) نامزلا بحاص  ترـضح  هژیو  هب  موصعم و  هدراهچ  هب  تدارا  تیالو و  مهم  شقن  گرزب و  هاـگیاج  قوف  تاراـبع  زا 
.دوش یم 

.دننادب یبلاطم  اهنآ  هب  تفرعم  تیمها  هرابرد  دنسانشب و  ار  هعیش  ناماما  هعیش و  دنقاتشم  ناهج  مدرم  زا  رفن  نارازه  هزورما 

رد لامعا  یلوبق  زمر  ءادـفلا و  هل  یحور  هللا  هیقب  ترـضح  یح  ماما  ناراوگرزب و  نآ  یفرعم  رد  ار  ام  هک  تسا  فیلکت  کـی  نیا  و 
.میرادرب یمدق  زور  دیدج  یطابترا  لیاسو  اب  عیسو  تاغیلبت  نایب و  ملق و  اب  تیالو ، لوبق  وترپ 

نادـب هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  يزیچ  نیا  .دراـغدرب  رد  ار  یهلا  باذـع  مشخ و  هنیمز  نیا  رد  روـصق  یهاـتوک و 
: دندومرف هراشا 

ِضرالا َقوف  ِشمَی  َمل  ُهَّنِا  الَا  مالـسلا ، هیلع  هتْرتع  یلع و  لْضف  نم  قحلا  نومتْکی  نیذلا  ءاملْعلا  بونذب  الا  ْقلْخلا  اذه  هللا  بذـعی  «ال 
ُهرمَا َو َنورِهظَی  َنیّذلا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ِّیلع  ِهَعیش  نِم  ُلضفَا  َنیلَسرملا  َنییبّنلا َو  َدعب 
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(1) ُهَلضف » ُُمتکَی  نَِمل  ُلیَولا  ُّلک  ُلیولا  َهَِکئالملا ، ُمَُهل  ُرِفغَتسَت  هَمحَّرلا َو  ُمُهاشغَت  َِکئلُوا  ُهَلضَف ، َنورشنَی 

یلع لیاضف  قیاقح  هک  ییاهنامه  ینعی  اهنآ ، نادنمـشیدنا  شزغل  هانگ و  هب  رگم  دنک  یمن  باذع  ار  یتلم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
! دننک یم  نامتک  ار  وا  ترتع  مالسلا و  هیلع 

هک ییاه  نامه  تسین ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناوریپ  زا  لضفا  نیلسرم  ناربمایپ و  زا  دعب  نیمز  يور  رب  یسک  دیـشاب  هاگآ 
.دنهد یم  رشن  ار  شلئاضف  دننک و  یم  راکشآ  ار  ترضح  نآ  فراعم 

هک یناسک  رب  ياو  سپ  دـننک  یم  رافغتـسا  اهنآ  يارب  ناگتـشرف  هدرتسگ و  هیاس  ناشرـس  رب  یهلا  تمحر  هک  یناسک  دنتـسه  اـهنیا 
.دنیامن یم  نامتک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف 

سرد هک  تسا  مزـال  نارداـم  ناردـپ و  رب  تسا و  هفیظو  کـی  لآ  دـمحم و  يـالو  هب  زورما  لـسن  بیداـت  قوف  تیاور  هب  هجوت  اـب 
یلَع مُکَدالوَا  اُوبّدَا  : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زاب  هکنانچ  دنزومایب  شیوخ  نادـنزرف  هب  یکدوک  زا  ار  نآ  تیمها  تیالو و 

(2) نآرُقلا » ِهءارَق  یلَع  ِِهتَیب و  لهَا  ِّبُحو  مُکِّیبَن  ِّبُح  ٍلاصِخ ، ِثالث 
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.نآرق توالت  شیمارگ و  تیب  لها  یتسود  ناتربمایپ ، یتسود  دییامن : تیدات  زیچ  هس  هب  ار  دوخ  نادنزرف 

یم نافوت  ناس  هب  هنیدم  مدرم  ياه  هناخ  نوماریپ  درک  یم  يروآدای  مدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يالو  اراکـشا  هک  يرافغ  رذ  یبا 
(1) ُِما » ِهّ ِناَش  یف   ِ اورُظناَف یبَا  نَم  یلع و  ِّبُح  یلَع  مُکَدالوَا  اُوبّدَا   » هک دز  یم  گناب  دنلب  يادص  اب  تشذگ و 

هرابرد دزرو  يراددوخ  راک  نیا  زا  هکنآ  دیهد ، میلعت  دوخ  نادنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یل  یتسود  بح و  ساسا  رب  ار  یناگدنز  نیئآ 
.دییامن دیدرت  يدرف  نینچ  دلوم  تراهط  رد  دیراد  قح  ینعی  .دیروآ  لمع  هب  هعلاطم  شردام  ي 

یتیاور اعدا  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  تسا و  مزال  بجاو و  یسانش  ربمایپ  یسانشادخ و  هک  روط  نامه  تسا  مزال  بجاو و  یسانش  ماما 
.میا هدرک  هراشا  نادب  اهراب  دش و  دراو  رتاوتم  روط  هب  هک  تسا 

(2) ٍهیلهاج » ًهتیِم  َتام  هتام  ماما  فرعی  َمل  َتام َو  نم  : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

( تلالض رفک و  رد  ینعی   ) تیلهاج لها  مدرم  دننام  تسا  هدرم  دشاب  هتخانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یسک 
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، دـنک فارتعا  تماما  هب  دریذـپب و  ار  وت  تیالو  هک  ره  ُُهلامعَا » تَِلُبق  َکـِتَمامِِاب  َفَرَتعاو  َکـِتَیالِِوب  َءاـج  نَمَف   » دوب اـعد  تراـبع  رد 
.ددرگ لوبق  شلامعا 

.تسا مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ریاس  مالسلا و  هیلع  بحاص  ترضح  نامیالوم  تماما  شریذپ  تیالو و  لامعا ، یلوبق  زمر  سپ 

تدابع رد  تیدج  مینک  یم  هدهاشم  ار  مدرم  زا  یضعب  مدرک ، ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دمحم 
، عوشخ تادابع و  نیا  ایآ  دنسانش  یمن  ار  قح  دنرادن و  مالسلا  مهیلع  همئا  تیالو  هب  رارقا  یلو  دننک  یم  یگدنب  عوشخ  اب  دنراد و 

؟ دشخب یم  یعفن  ار  اهنآ 

ره .دندوب  لیئارسا  ینب  رد  هک  تسا  يا  هداوناخ  نامه  لثم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  لثم  دمحم ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
.دش یم  باجتسم  دومن ، یم  ییاعد  نآ  زا  سپ  درک و  یم  تدابع  بش  لهچ  هک  هداوناخ  نآ  زا  کی 

هیلع یسیع  ترضح  تمدخ  دشن ، باجتـسم  یلو  درک  اعد  نآ  زا  دعب  دینارذگ ، تدابع  هب  ار  بش  لهچ  هداوناخ  نامه  زا  رفن  کی 
نم هدنب  نیا  یسیع ! دیسر  باطخ  .درک  تساوخرد  درم  نآ  هب  عجار  دنوادخ  زا  هاگنآ  درک ، تیاکـش  دوخ  عضو  زا  دمآ و  مالـسلا 

يرد هار و  زا 
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شندرگ هک  دنک  اعد  ردق  نا  رگا  دراد ، دوجو  کش  وت  تدوبن  هب  تیـسن  شبلق  رد  هکنیا  اب  دناوخ  یم  ارم  وا  هدـش ! دراو  دـیابن  هک 
.درک مهاوخن  باجتسم  ار  شیاعد  دشاپب ، مه  زا  شناتشگنا  دوش و  عطق 

هرابرد ي هکیلاح  رد  یناوخ  یم  ار  دوخ  يادخ  ِهّیبَن ؟ نِم  ٍّکَش  ِیف  َتنَا  َکِّبر و  وُعدَت  : » دومرف هدرک و  وا  هب  ور  مالسلا  هیلع  یسیع 
هیلع یـسیع  ترـضح  .دیادزب  نم  لد  زا  ار  کش  نیا  هاوخب  ادخ  زا  دراد  تیعقاو  يدومرف  چنآ  درک  ضرع  يراد !؟ کش  شربمغیپ 

.دش (1) لیان  هداوناخ  نآ  ریاس  ماقم  هب  ِهتیب » لهَا  ِّدَح  یف  َراص   » دیشخب و ار  وا  دنوادخ  درک  اعد  مالسلا 

َموَی َُهل  مُِقی  َمل  ًالَمَع و  َُهل  ُهللا  ِلبقَی  مل  راَنلا َو  ِهرَخنَم  یلَع  ُهللا  ُهَّبَک  َكَریَغ  َِکب  َلدَبتـسا  َکَتَفرعَم َو  َلـهَج  کـِتَیالِو َو  َلدَـع َع  نَم  «َو 
شتآ رد  تروـص  اـب  ادـخ  دـنادب  اوـشیپ  ار  يرگید  وـت  ياـجب  دسانـشن و  ار  وـت  تتیـالو و  زا  دـنک  لودـع  هک  ره  و  ًاـنزَو : ِهَماـیقلا 

.تشاد دهاوخن  تمایق  رد  یشزرا  دریذپن و  ار  شلمع  دنک و  یم  شنوگنرس 

*** ** ***

یناسنا غارچ  نشور  وت  رون  يا ز  تفگ ***  هچ  درک و  لاوس  لقع ، ریپ  ز 

ینارین دیق  دناهرب ز  ار  قلخ  هک  دوب ***  دناوت  یتعاط  یلع  بح  ریغ  هب 
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ینادنخس را  نم  زا  ونشب  تیب  ود  تسا ***  طلغ  نخس  نیا  هللاو  هک ال  داد  باوج 

یناحور نایبورک  هلمج  قحب  یناحبس ***  يادخ  نوچیب  رداق  قحب 

یناشیپ دننک  رتشا  هنیس  وچ  رگا  تسرد ***  تسین  زامن  ار  یلع  نانمشد  هک 

*** ** ***

ُهَّبََکل ِتیبلا  َلهَا  انُّبُِحی  نُکَی  َو ل  ماع ، َُّمث  ٍماع ، ُفلَا  ِماقملاَو  ِنکُّرلا  َنَیب  َهللا  َدَبَع  ًادبَع  َّنَا  وشل  دومرف « : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
(1) راّنلا » یف  ِهِرَخنِم  یلَع  ُهللا 

لها ام  یلو  دنک  تدابع  لاس  رازه  رگید  راب  و  دـنک ، تدابع  لاس  رازه  ماقم  نکر و  نیب  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يا  هدـنب  رگا 
.تخادنا دهاوخ  شتآ  هب  تروص  اب  وا  دنوادخ  .دشاب  هتشادن  تسود  ار  تیب 
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: حیسَملا َماما  ای  َکیلَع  ُمالَّسلا  ِملاعلا ، َبطق  ای  َکیلع  ُمالَّسلا  . 39

.مالسلا هیلع  حیسم  ترضح  ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس  ملاع و  روحم  يا  وت  رب  مالس 

تکرح رد  وا  نینزان  دوجو  تیزکرک  تیروحم و  اب  اد  نذا  هب  تانکمم  هریاد  تسا ؛ ناهج  يزکرم  هطقن  بطق و  جـع )  ) رـصع ماما 
.دزیر یم  مهب  زیچ  همه  درب و  یم  ورف  ار  شلها  نیمز  اهلهَِاب » ُضرَالا  ِتَخاَسل   » .دشاب وا  رگا  هک  تسا  شدرگ  و 

.دننک یم  انعم  دشاب  وا  دوجو  هب  اهراک  رادم  هک  یسک  موق و  رتمهم  اهزیچ و  رادم  كالم و  ار  بطق  تغل ، لها 

ار اهنآ  هک  نیمز  هرک ي  روحم  نیفرط  زا  کی  ره  ایفارغج ، حلطـصا  رد  یکیرتکلا و  يرتاب  ای  لیپ  ياـهتنا  ود  کـیزیف  حالطـصا  رد 
.دنیوگ یم  بونج  بطق  لامش و  بطق 

كرـش دح  ات  ناشنادیرم  هتفرگ و  رارق  زاب  دـیرم  فرحنم و  يا  هدـع  هدافتـسا  ءوس  دروم  موق  رتمهم  اهزیچ و  رادـم  يانعم  هب  بطق 
.دنا هدش  اهنآ  يرگ  یبطق  نایعدم  نوبز  راسکاخ و 

ملاع بطق  کنیا  مه  تسادـخ و  بناج  زا  بوصنم  سموصعم و  ماما  دوجو  دراد  ار  ناونع  بصنم و  نینچ  تقایل  هک  يدوجو  اهنت 
.تسا ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هللا  هیقب  نامیالوم 
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.تسا ملاع  مئاق  هیبش  يزیچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  ملاع  بطق  ناونع 

هریاد دنک و  یم  قرف  همئا  ریاس  اب  جـع )  ) نامز ماما  يارب  تیفیک  یلو  دـندوبئ  مئاق  مه  ملاع و  بطق  مه  موصعم  ناماما  ریاس  هچرگ 
.تسا یندش  دوبان  ینتفر و  نیب  زا  عنام ، عون  ره  دوجو  تسا و  یناهج  ترضح  همیرک  تلود  تموکح و 

دهاوخ يرپس  تلود  نارود  دـیامن ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  ینامز  دومرف : ًاقوهَز » َناک  َلطابا  َّنِا  لطابلا  قَهَز  ُّقحلا و  َءاـج  لـُق  «و 
.دش

مهیلع نیرهاط  همئا  نایم  رد  دـندوب و  لطاب  ياه  تلود  نامز و  ياهتوغاط  راتفرگ  یمارگ ، نآ  زا  لبق  موصعم  نماـما  هک  یلاـح  رد 
تدم رد  خیرات  هوگ  قبط  یلو  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  دهد  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  تسناوت  هک  یـسک  اهنت  مالـسلا 

زا یکی  تسد  هب  هرخلاب  دندرک و  لیمحت  راوگرزب  نآ  رب  ار  گرزب  گنج  هس  ترضح  تموکح  هام  هن  لاس و  راهچ 
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.دیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  جراوخ ، ینعی  ناورهن  گنج  نایماح 

دمحم تیب  لها  مئاق  نامه  امـش  مراودـیما  مدرک ، ضرع  ماسلا  هیلع  داوج  ماـما  هب  دـیوگ : یم  هیلع  هللا  ناوضر  ینـسح  میظعلادـبع 
يا دومرف : دـشاب  هدـش  دادـیب  ملظ و  زا  وـلمم  هک  هنوـگ  ناـمه  دـیامن  یم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  دیـشاب  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

هک یمئاق  نآ  نم  اما  میتسه ، ادخ  نید  هب  هدننک  تیاده  ادخ و  رما  هب  مئاق  یگلج  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ام  مساقلاوبا 
، دنادرگ یم  راشرس  داد  لدع و  زا  ار  یتیگ  رـسرس  .دزاس و  یم  كاپ  نیرکنم  رافک و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ 
توا و هینک  مه  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مان  مه  ناهنپ و  اهنآ  هدید  زا  وا  یفخم  مدرم  زا  شتدالو  هک  تسا  یسک  وا  متسین ،

دصیس ردب  باحصا  ددع  هب  وا  نارای  ...ددرگ  یم  نسآ  وا  رب  يراوشد  ره  دوش و  یم  هدومیپ  شیاپ  ریز  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا و 
دنوادخ دیشاب  اج  ره  رد  هک  تسا  دنوادخ  هدومرف  نیا  دوش و  یم  عمج  وا  درگ  ناهج  طاقن  نیرترود  زا  دنـشاب و  یم  نت  هدزیـس  و 

ادـخ نذا  هب  دـسر  رازه  هد  هب  شناراـی  رامـش  نوچ  دـیامن و  یم  روهظ  وا  دـنوش  عـمج  وا  درگ  نیمز  مدرم  زا  دادـعت  نیا  امـش  همه 
ار ادخ  نانمشد  هتسویپ  دیامن و  یم  جورخ 
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زا مئاق  ماما  هنوگچ  نم  رورـس  يا  متفگ : دومرف  میظعلادـبع  اجنیا  رد  دوش ، دونـشخ  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـناسر  یم  تکاله  هب 
.دنکفا (1) وا  لد  رد  محر  دنوادخ ، نوچ  دومرف : ددرگ ؟ یم  هاگآ  دنوادخ  يدونشخ 

: حیسملا ماما  ای  َکیلع  مالَّسلا 

.مالسلا هیلع  حیسم  ياوشیپ  يا  وت  رب  مالس 

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالسلا ، هیلع  حیسم  ترضح  ياوشیپ  ادتقم و  هدیسر  نیقیرف  زا  هک  یتایاور  قبط 

نوک  َ ِهمایقلا َموَی  .ِهتوَم َو  َلبَق  ِِهب  َُّننمُوَیل  ّاِلا  ِباتکلا  ِلـها  نِم  نِا  َو   » هفیرـش هیآ  نیا  لـیذ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ملـسم  هب  دـمحم 
.159- ءاسن ًادیهش » مهیلَع 

هاوگ اـهنآ  رب  حیـسم  تماـیق  زور  رد  دروآـیم و  ناـمیا  حیـسم  هب  يوـخ  گرم  زا  شیپ  هکنآ  رگم  تسین  باـتک  لـها  زا  سک  چـیه 
.دوب دهاوخ 

َلبق هب  اونَمَا  ّاِلا  ُهُریغ  ّيدوهَی َو ال  ٍهَِّلم  ُلهَا  یقبی  الف  اینُّدلا  یِلا  ِهمایقلا  ِموی  َلبَق  ُلزنَی  مالـسلا  هیلع  یـسیع  َّنِا  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن 
(2) .مالسلا » هیلع  دهَملا  َفلَخ  یسیِع  یّلُصی  و  مِهتوَم ،

زا لبق  دنروآیم  نامیا  وا  هب  اهنآ  ریغ  نایدوهی و  مامت  دوش  یم  لزان  ایند  هب  تمایق  زا  لبق  مالسلا  هیلع  یسیع 
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.دنک یم  ادتقا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  رس  تشپ  زامن  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  دنورب و  ایند  زا  هکنآ 

: یسیعل يدهملا  ُلوقیَف  هولَّصلا  ُتقَو  ُیجَیَف  میرم  نب  یـسیع  يدهَملا و  ُعمجَی  : » هدمآ صاوخلا ص377  هرکذت  رد  رگید  تیاور  رد 
رـصع ماما  میرم و  نب  یـسیع  ترـضح  رثالا ) بختنم  زا  لقن  « ) ًامومام هئار  یـسیع و  یّلـُصیَف  هولَّصلاب  یلوَا  َتنَا  یـسیع  ُلوقیَف  مَّدَقَت 

امش دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یـسیع  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  .دسر  یم  ارف  زامن  تقو  دنریگ ، یم  رارق  مه  رانک  ءادفلا  هل  یحور 
ادتقا ترضح  هب  دتسیا و  یم  یمارگ  نآ  رس  تشپ  یسیع  تماما و  هب  دیرتراوازس  امش  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یسیع  دیتسیاب ! ولج 

.دنک یم 

هیلع رصع  ماما  اب  زیتس  تفلاخم و  زا  تسد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ناوریپ  زا  يدایز  هدع ي  هک  دوش  یم  لماع  تکرح  نیمه 
ییوسمه و .دنوش  ناملسم  هدرب و  یپ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  مالـسا و  بتکم  تیناقح  هب  هدش و  ترـضح  میلـست  دنرادرب و  مالـسلا 
یبرغ و ياـهتلم  .دـنک  یم  داـجیا  ار  يداـیز  یمدرم  یناـبیتشپ  جوم  اـمهیلع  هللا  مالـس  هللا  هیقب  ترـضح  حیـسم و  ترـضح  یلدـکی 

.دننک یم  یگتسبمه  مالعا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تلود  اب  دنهد  یم  لیکشت  ار  تیحیسم  تیرثکا  هک  ییاپورا 
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: هبدن ياعد 

: يوُط يذ  مَا  اهریَغ ، وَا  يوضِربَا  یتوَا ، ُلُِقت  َکّ ٍضرَا  ُّيَا  َلب  يّونلا ، َِکب  تَّرَقَتسَا  َنیا  يرعش  شتَیل  . 40

رد ای  رگید  ییاج  ای  ییاوضر  هوک  رد  ایآ  یتسه ، نکاس  یکاخ  نیمز و  هچ  رد  تساـجک و  اـت  وت  اـب  نم  يرود  متـسناد  یم  شاـک 
.يوط يذ 

: يوَجن ًاسیِسح و ال  ََکل  ُعَمسَا  يُرت و ال  َقلخلا َو ال  يَرَا  نَا  َّیَلَع  ٌزیزَع 

: مونشن ار  يزار  یسفن و  وت  زا  منیبن و  ار  وت  منیبب و  ار  همه  منک  زاب  هدید  هک  نم  رب  تسا  تخس  هچ 

اعدا دناوت  یمن  سکچیه  تسا و  ترـضح  تنوکـس  لحم  .تسا  حرطم  ءادفلا  هل  یحور  رـصع  ماما  هرابرد ي  هک  یثحابم  زا  یکی 
هک دوش  یمن  لیلد  دننک  ترایز  نیمز  هرک  زا  يا  هطقن  ره  رد  ار  ترضح  رگا  دنراد و  تنوکـس  یعم  ياج  رد  یمارگ  نآ  هک  دنک 

.تساجنآ ترضح  یمئاد  تنوکس  لحم 

دسانش یم  ار  مدرم  وا  دروآ  یم  اجب  ار  جح  لامعا  دوش  یم  رضاح  مالسلا  هیلع  ماما  جح  مسوم  رد  هک  تسا  هدش  دراو  ثیداحا  رد 
(1) دنسانش » یمن  ار  وا  مدرم  اما 

ِهَفَرِعب ُفِقَی  َکِسانملا َو  عیمَج  یضَقیف  َمِسارملا  َرُضحَیل  ُهَّنِا  َو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
َنینموملا ِءاعُد  یلع  ِمُویَف  ُنّ
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؟ دراد تنوکس  اجک  اقآ 

(1) هتدحَو » ِِهب  ُلِصَی  ِهتبیَغ َو  یف  مالَّسلا  هیلع  انمئاق  َهشحَو  ِِهب  ُهللا  سَنویَس  َو 

ياعد هب  دنک و  یم  فوقو  تافرع  رد  دروآ و  یم  اجب  ار  کسانم  مامت  دنک و  یم  تکرش  جح  مسارم  رد  مالسلا  هیلع  رضخ  بانج 
.دیآ ردب  ییاهنت  زا  شترضح  ات  دهد  یم  رارق  شتبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  ام  مئاق  سونام  ار  وا  دنوادخ  دیوگ و  یم  نیمآ  نینموم 

فوقو رد  دـننک  مامـشتسا  ار  يدـهم  رطع  يوب  دـنناوت  یم  نایعیـش  نامیا و  لها  جـح  مسوم  رد  هک  ییاج  نیرتشیب  ساسا  نیمه  رب 
.تسا تافرع 

هک ارچ  دنراد  روضح  جاجح  همه  هفرع  زور  مین  رد  ءانثتـسا  نودـب  یلو  دنتـسه  قرفتم  جاجح  الومعم  جـح  لامعا  هیقب  رد  هک  اریز 
.دنراد روضح  زین  مالسلا  هیلع  رخ  ترضح  ءادفلا و  هل  یحور  رصع  ماما  اعطق  هکنآ  هجیتن  تسا  جح  ناکرا  ءزج  فوقو  نیا 

؟ یتسه نکاس  ینیمزرس  كاخ و  هچ  رد  .يَرثوَا  َُکلُِقت  ٍضرَا  ُّيَا  َلب 

یعطق تنوکـس  ياج  مادـکچیه  هسدـقم  نکاـما  تسد و  رود  طاـقن  بادرـس و  ءارـضخ و  هریزج  هدـشن  نییعت  یمارگ  نآ  نکـسم 
.تسین نرضح 

.دنسانش یمن  ار  شترضح  یلو  دنک  یم  دمآ  تفر و  یگدنز و  مدرم  نیب  وا 

216 ص :

.یفاک زا  لقن  هب  راحب ج52 ص152 . - 1

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 224 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد دنزرف  نز و  ایآ 

مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  هب  تهج  نیا  زا  جع )  ) رـصع ماما  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفریـص  ریدس 
ار دوخ  ات  دندش ؛ دراو  وا  رب  یتقو  دنتـشاد ، ترـشاعم  يو  اب  مه  البق  دندوب و  اناد  لقاع و  هکنیا  اب  فسوی  ناردارب  هک  دراد  تهابش 

سپ تشادن  یعالطا  يو  زا  بوقعی  دوبن ، هلصاف  هار  زور  هدجه  زا  شیب  بوقعی  وا و  نیب  هک  نیا  اب  دنتخانـشن و  ار  وا  دومنن  یفرعم 
بانج نآ  دهد ؟ یم  ماجنا  زین  رمالا  بحاص  ترـضح  دوخ  تجح  هب  تبـسن  ار  لمع  نیمه  ادخ  هک  دـننک  یم  راکنا  مدرم  نیا  ارچ 

دنک یگدنزعضو  نیمه  هب  دنسانشن و  ار  وا  یلو  دراذگب  مدق  ناشـشرف  رب  دور و  یم  هار  ناشرازاب  رد  دنک و  ددرت  مدرم  نیب  رد  مه 
.دیامن (1) یفرعم  ار  شدوخ  دهد ، شنذا  ادخ  هک  یماگنه  ات 

دالوا دوجو  بانج و  نآ  جاودزا  عوضوم  هک  میراد  تسد  رد  یلیالد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  دنزرف  رسمه و  نتـشاد  هرابرد ي 
ره دشاب و  هتشاد  مه  یسانشان  دالوا  هدرک و  جاودزا  سانـشان  ذوط  هب  ترـضح  نآ  تسا  نکمم  هتبلا  .دنک  تابثا  ترـضح  يارب  ار 

.تسا هدش  هراشا  ناشیا  لها  هیرذ و  هب  اهاعد  زا  یضعب  رد  هکنانچ  دنک  لمع  دنادب  حالص  روط 

هک تسا  رارسا  ءزج  اوگرزب  نآ  يارب  نادنزرف  نتشاد  جاودزا و  رما  نیاربانب  میرادن  راکنا  قح  مه  ام  و 
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.دنراد لایع  لها و  مالسلا  هیلع  ماما  تسا  نآ  ملسم  ردق  تسا و  هدشن  شاف  زونه 

(1) ِهلایع » ِهلهُاب و  ٍهَلهَّسلا  ِدِجسَم  یف  ِِمئاقلا  لوُزن  يرَا  یِّنَاَک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد 

! هداوناخ لها و  اب  هارمه  هدمآ  دورف  هلهس  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  منیب  یم  مراد  هک  تسا  نآ  لثم 

دنناوت یم  ناکم  ره  رد  ضرالا  یط  اب  ترضح  نآ  قیقحت  هب  تسین و  صخشم  ام  يارب  ترـضح  یمئاد  رارقتـسا  لحم  ریدقت  ره  هب 
.دشاب یمن  یفن  لباق  ناشیا  يارب  دنزرف  نز و  نتشاد  دنبای و  روضح 

: َيالوم ای  َکیفُراحَا  یتم  یِلا  يواُسی ، ٍفَرَش ال  ِفیصن  نِم  َتنَا  یسفَِنب  یهاُضت  ٍمَِعن ال  ِءِالت  نِم  َتنَا  یسفَِنب  . 41

يالوم یک  ات  درادن  يربارب  هک  یتسه  یتفارـش  نیرق  هک  وت  يادف  مناج  درادن ، دننام  هک  یتسه  يا  هنیرید  تمعن  هک  وت  يادف  مناج 
!؟ مشاب تنادرگرس  نم 

ًهَرهاظ َو ُهَمَِعن  مکیلع  َغبـساَو   » ادـخ مالک  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  میالوم  زا  هک  دـنک  یم  لقن  داـیز  یبا  نب  داـمح 
(2) ًهَنِطاب »

« ِبئاغلا ُمامِالا  ُهَنِطابلا  ِرهاّظلا َو  ُمامالا  ُهَرِهاّظلا  ُهَمعِّنلا  : » دومرف مدیـسرپ ، هدرک » لماک  امـش  رب  ناـهن  اراکـشآ و  شیوخ  ياـه  تمعن  »
(3)
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تیالو تمعن  ای  هنیرید  تمعن 

.دشاب یم  بیاغ  ماما  ینطاب  تمعن  رهاظ و  ماما  يرهاظ  تمعن 

.تسا دیحوت  هب  هتسباو  توبن  توبن و  نطاب  تماما  هک  لیلد  نیا  هب  تسام  ترخآ  ایند و  تداعس  هیامرس  تماما  تیالو و  تمعن 

دنم هرهب  وا  لآ  دمحم و  تیالو  تمعن  زا  هک  ره  درادن و  دننام  هک  تسا  يا  هنیرید  تمعن  ءادفلا  هل  یحور  رصع  ماما  دوجو  تمعن 
.تسا ریقف  تمعن  نیا  زا  مورحم  دشاب و  ایند  دنمتورث  لوا  هک  ره  تسین و  ریقف  تسا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دومن ، تیاکش  یتسدگنت  رقف و  زا  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  نایعیش  زا  يدرم 

« ءاینغا مُهُّلُک  اُنتعیش  َرقفلا و  یعَّدَت  اِنتَعیش و  نِم  َتنَا  » 

.دنتسه ینغ  زاین و  یب  ام  نایعیش  مامت  هکنیا  اب  ینک  یم  یتسدگنت  رقف و  راهظا  ییام و  ناتسود  زا  وت 

؟ تسیچ تراجت  نآ  درک  ضرع  هدرک  تزاین  یب  هک  تسا  يا  هدیافرپ  تراجت  ارت  دومرف  هاگنآ 

تیب لها  تیـالو  یتسود و  ماوخ  یم  وت  زا  منک و  یم  تورث  زا  رپ  وت  يارب  ار  نیمز  يور  دـیوگب  نادـنمتورث  زا  یـسک  رگا  دومرف :
؟ ینکب ار  راک  نیا  يدش  یم  رـضاح  ایآ  ییامن  ادیپ  تبحم  یتسود و  اهنآ  نانمـشد  هب  تبـسن  ینک و  جراخ  دوخ  بلق  زا  ار  ربمغیپ 

! دیامنب الط  زا  رپ  ار  ایند  هچ  رگا  ادخ  لوسر  رسپ  يا  هن  درک : ضرع 
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صخرم دیشخب و  وا  هب  لام  يرادقم  ترـضح  هاگنآ  دشاب ، هتـشادن  ار  وت  هیامرـس  هک  تسا  یـسک  اونیب  یتسین ، ریقف  وت  سپ  دومرف :
هینامعن ص349. راونا  دش »

ُهُّبَر َمیهاربِا  یلتباِذا  َو   » دـش و ازغآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  زا  هک  یتـمعن  هنیرید ؛ تمعن  مـه  نآ  تـسا  یهلا  تـمعن  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
(1) ًاماما » ِسانلل  َُکلِعاج  یٍّنِا  لاق  َّنُمَّتاف  ٍتاملِکب 

: دومرف دـنوادخ  .دروآ  اج  هب  ار  همه  وا  درک و  ناحتما  نوگانوگ  يروما  هب  ار  وا  میهاربا  يادـخ  هک  ار  یناـمز  نآ  دـیروآ  داـی  هب  و 
زا بوشآ  رهـش  نبا  تسا  هدـش  تماما  تیالو و  هب  تمعن  ریـسفت  عک  تسا  نارق  رد  يددـعتم  تایآ  .مداد  رارق  مدرم  ماما  ار  وت  نم 

(2) َنورفاکلا » مُهُرَثکَا  اهنورکُنی َو  َُّمث  ِهللا  َتمِعن  َنوفرعَی   » .دیامرف یم  هک  دنوادخ  مالک  نایب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

مُهَرَمَا ٍّیلع و  َهَیالو  مُهَفَرَع  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  دـنرفاک  ناشرتشیب  دـننک و  یم  راکنا  ار  نآ  زاـب  دنـسانش و  یم  ار  ادـخ  تمعن 
(3) ِهتافَو » َدعب  اورَکنَا  َُّمث  ِهتَیالِوب 

.دندومن راکنا  ار  نآ  ترضح  نآ  تافو  زا  سپ  یلو  دندرک  ادیپ  تفرعم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
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« ِمیعَّنلا ِنع  ٍذـئَموی  َُّنلَئـُسَتل  َُّمث  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  غئاـص  ضفح  یبا  زا  كاحـض  نب  مساـق 
.8- رثاکت

ناهرب ج4 ریسفت  ِتیبلا » َلُها  اُنتَیالو  نکل  ُبارَّشلا و  ُماعَّطلا و  َوُه  ام  ِهللاو  : » دیوش یم  تساوخزاب  تمعن  نیا  زا  تمایق  زور  رد  هاگنآ 
ص503.

.تسا تیب  لها  ام  تیالو  هکلب  تسین  بآ  اذغ و  میعن ، زا  دارم  ادخ  هب  مسق 

َيالوم ای  َکیف  ُراحَا  یتم  یِلا 

؟ مشاب تنادرگرس  یک  ات  نم  يالوم 

.دنک یم  شترضح  ناتسود  قوذ  قوش و  زا  تیاکح  دوخ  اقآ  ریسم  رد  یناریح  هلاو و 

یم كرادت  ار  ییاه  همانرب  دوخ  يارب  دـنک و  یم  اعد  شجرف  يارب  تسوا و  رکف  رد  مئاد  روط  هب  ءادـفلا  هل  یحور  ماما  نادرگرس 
.دسرب دوخ  دارم  هب  يزور  دیاش  ات  دنیب 

هب تمدخ  یمارگ  نآ  تباین  ترضح  تین  هب  هاگ  هفرـشم و  دهاشم  هب  فرـشت  اب  اگ  تارایز و  هطوبرم و  ياهاعد  ندناوخ  اب  یهاگ 
.دنک یم  قلخ 

.تسوا زور  بش و  هلان ي  زوس و  بارطضا و  باهتلا و  تسین  یندرک  فصو  وا  قشاع  لد  رکذ و  رد  هک  يزیچ 

میب زا  دوش  كاخ  ریپ  رگ  شقوش ***  تشون  ملق  هب  ناوتن 
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رذگدوز نئمطم و  ریغ  ياهاج  هب  هک  نارگید  فالخ  رب  .دـنا  هدز  هرگ  ار  دوخ  فلز  ییاج  بوخ  تسود  ترـضح  ناگتخاب  كاپ 
دنا هتسب  لد  یندش  یناف  و 

*** ** ***

دونش تفگ و  لاجم  مرادن  وت  یب  هک  ارچ  لد ***  تمالم  میوگب  وت  اب  هک  ایب 

دیرخ دید  هچ  ره  هب  رّصبم  بوخ  سنج  هک  مرادیرخ ***  دوب  ناج  رگ  وت  لصو  ياهب 

ددرگ یم  زور  وچ  نشور  وت  يور  هب  مبش  مدید ***  یم  فلز  ماش  رد  وت  يور  هام  وچ 

دیسرن رسب  بلط  دیما و  دیسر  رسب  ماک ***  دماین  رب  ناج و  ارم  دیسر  بل  هب 

دیراورم وچ  نک  شوگ  رد  شمظن و  هب  ناوخب  دنچ ***  یفرح  تشون  ظفاح  وت  يور  قوش  ز 

** *** **

دنراد شیوخ  ییایند  يداـم و  ياـه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  شاـعم و  رارما  يارب  هک  یمدرم  ینادرگرـس  اـب  تسود  هر  رد  ینادرگرس 
.تسا توافتم 

نیا نتـسناد ؛ هـقلطم  تیـالو  لـماح  ضیف و  هطـساو  ار  وا  و  جـع )  ) ترـضح هـب  تادارا  تـبحم و  ینعی  یناریح  ینادرگرـس و  نـیا 
اقآ و دوخ و  نیب  هلصاف  عناوم و  ندرک  فرطرب  ینعی  ندوب  هلاو  ینادرگرس و 

222 ص :

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسوا تیاضر  دروم  هچنآ  تاروتسد و  تیعبت  رب  تموادم 

بلج دـیاش  اـت  تسا  حوـصن  هبوـت  شـالت  رد  دروـخ و  یم  هصغ  هدرک  هک  ياـهینامرفان  زا  ءادـفلا ، هل  یحور  رـصع  ماـما  نادرگرس 
.دیامنب ار  ترضح  تیاضر 

: مینک یم  ضرع  نیموصعم  هسدقم  تاوذ  هب  باطخ  هریبک  هعماج  رد 

َنَرَق ِهِقلَخ َو  ِرمآ  مُکاعرَتساَو  ِهّرِـس  یلع  مُکَنَمَتَئَا  نَم  ِّقِحبَف  مکاضِر ، ِالا  اهیلع  یتاَی  ًابونُذ ال  َّلَـجَوَّزع  هللا  نَیب  ینیب و  ّنِا  ِهللا  َءاـیلوَا  اـی  »
«. ییاعفُش ُمتنُک  یبونُذ َو  ُمتبهوتسلا  اَّمل  ِِهتَعاطب  مکَتَعاط 

سپ درادیمن  رب  نایم  زا  ار  ناهانگ  نآ  امش  يدونـشخ  اضر و  زج  هک  تسه  یناهانگ  لجوزع  ياده  نیب  نم و  نیب  ادخ ، يایلوا  يا 
و دومن ، راذگاو  امـش  هب  ار  دوخ  قلخ  رما  تظفاحم  و  دینادرگ ، دوخ  ّرـس  نیما  ار  امـش  هک  يادـخ  نآ  قح  هب  مهد  یم  مسق  ار  امش 

.دیهاوخب ار  مناهانگ  ششخب  وا  زا  و  دینک ، تعافش  نم  يارب  ادخ  دزن  هک  دومرف ، دوخ  تعاط  هب  نورقم  ار  امش  تعاط 

هب لمع  لاعتم و  يادخ  زا  تعاطا  اب  زج  مه  تیحالص  نیا  تسا و  مزال  تیحالص  دیآ و  یمن  تسد  هب  یناسآ  هب  تیاضر  نیا  هتبلا 
.دوش یمن  لصاح  مالسلا  مهیلع  لآ  ربمایپ و  تاروتسد 
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وا اب  یقالت  ندیسر و  هار 

زیوآ تسد  چیه  تسین  ماوت  يالو  زج  هک  یمحر ***  مدمآ  تهاگرد  هب  هتسخ  ریقف و 

زیرگم اضق  شاب و ز  اضر  ماقم  رد  هک  تفگ ***  نم  اب  شود  هناخیم  فتاه  هک  ایب 

زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخ  وت  تسین ***  لیاح  چیه  قوشعم  قشاع و  نایم 

** *** **

: یقُلتَف ٌلسبَس  َدَمحَا  َنبای  َکَیلا  لَه  . 42

؟ دیآ تسد  هب  هک  تسه  یهار  تیوس  هب  ایآ  دمحا  هداز  يا 

قیفوت هک  یناسک  همه  يراصنا و  خیـش  دـیفم و  خیـش  مولعلا و  رحب  دیـس  نوچ  هک  مینک  هچ  تسیچ ، ناماما  اب  یقالت  ندیـسر و  هار 
.مییآ لیان  وا  رادید  قیفوت  هب  زین  ام  دنتفای  ار  شترضح  هب  یبای  تسد 

.میهد ماجنا  تشرد  گرزب و  رایسب  ياهراک  تسین  مزال 

.دهد یم  رارق  شیوخ  تیانع  فطل و  دروم  ار  ام  دریگ و  یم  رارق  ترضح  هجوت  دروم  هناصلاخ  یلو  هداس  راک  کی  یهاگ 

نیا لثم  شلامعا  زا  مادک  چیه  شدوخ  هتفگ ي  هب  یلو  درک  یم  بانتجا  مه  تاهورکم  زا  هک  ار  رخف  اقآ  جاح  دـنک  تمحر  ادـخ 
ار وا  تامدخ  مامت  دوب ، هدـش  ریگ  نیمز  جـلف و  متـشاد و  يا  هیولع  ردام  نم  دـیوگ : یم  يو  درکن  بلج  ار  ترـضح  تیاضر  راک 

هدهعرب دوخ 
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.داد رارق  ترضح  تیانع  دروم  ارم  ردام ، هب  تمدخ  منک ، یم  نامگ  نم  ار ؛ وا  يوش  تسش و  مامح و  یتح  متفرگ ،

زا مالسلا  هیلع  یلع  نامیالوم  تسوا  هب  یبایهار  هلیـسو ي  تسا  هقالع  دروم  ادیدش  ارم  هک  يزیچ  سفن و  ياوه  اب  تفلاخم  یهاگ 
نم ام  ُهَّنَا  اوملعاَو  ِتاوهَّشلاـب ، تَّفُح  َراـّنلا  َّنَا  ِهراـکَملِاب َو  تَّقُح  َهَّنَجلا  َّنِا  : » دومرف هک  دـنک  یم  لـقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ّنِاَف ِهِسفَن ، يَوَه  َعَمَق  ِهتَوهَـش و  نع  َعََزن  ًالُجَر  ُهللا  َمِحَرَف  ٍهوهَـش  یف  یتاَی  ّالا  ٌیـش  ِهللا  ِهَیـصعَم  نِم  ام  هُرُک و  ِیف  یتاَی  ّاِلا  ٌیَـش  ِهللا  ِهعاط 

(1) يوَه » یف  ٍهیصعم  یِلا  ُعزنت  لاَزت  اهَّنِا ال  ًاعِزنُم و  ٍییَش  ُدَعبَا  َسفَّنلا  ِهذه 

یهلا تاـعاط  عطق  روـط  هب  هک  دـینادب  .تسا  تاوهـش  هب  هدـیچیپ  منهج  شتآ  دـبلط و  یم  ار  اـه  یتخـس  لـمحت  تشهب  هب  ندیـسر 
یم قافتا  تبغر  لیم و  تاوهـش و  اب  راگدرورپ  تاروتـسد  زا  ینامرفان  ناهانگ و  الومعم  دریگ و  یم  ماـجنا  اـه  یتخـس  اـب  هراومه 

.دتفا

هک تسا  راوشد  رایسب  دیامن  بوکرـس  ار  شیوخ  سفن  ياوه  دنک و  راهم  ار  شتوهـش  هک  ار  یناسنا  نآ  دنک  تمحر  ادخ  نیاربانب 
.مییامن رود  توهش  زا  تسا  یسوهلاوب  ینامرفان و  ناهاوخ  هتسویپ  هک  ار  سفن  نیا 

اهنآ هلمج  زا  هک  دبای  یم  تسد  اهیبوخ  زا  يرایسب  هب  اعطق  درک  لمحت  ار  يراوشد  نیا  یسک  رگا  الاح 
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تسوا هب  یبایهار 

تسا هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  روآدای  وا 

.دوب دهاوخ  ءادفلا ، هل  یحور  رصع  ماما  نینزان  دوجو  هب  یسر  تسد 

ُهَتلَعَج ًاذاـعم و  ًاـماوق َو  اـَنل  هَتمقَا  ًاذـالَم َو  ًهَمـصِع َو  اـَنل  ُهَتقلَخ  َکَّیَِنب  َکـِب َو  ِرِّکَذـملا  َکـّیلَو  یِلا  َنوِقئاـّتلا  َكُدـیبَع  ُنَحن  َمهللا َو  -
: ًامالس هیَحت و  اّنّم  ُهغِّلَبَف  ًاماما  اّنِم  َنینموملل 

هانپ و ات  يدرک  شقلخ  هک  نامه  .دـشاب  یم  تربمایپ  وت و  روآدای  هک  نامه  میتسه  وت  یلو  هب  هتفیـش  هک  میاوت  ناگدـنب  اـم  ایادـخ 
هب ار  ام  مالـس  تیحت و  سپ  يدومن  شنانموم  ماما  يداد و  رارق  هاگهانپ  یگدنز و  تّوق  ام  يارب  ار  وا  هک  نامه  .دشاب  نامرادـهگن 

.امرف غالبا  زیزع  نآ 

ادخ و نید  هک  دنـشک  یم  ار  یحلـصم  راظتنا  مشچ  ملاع  ناتـسرپ  ادـخ  همه  تسا ، لوسر  ادـخ و  روآدای  هیلع  هللا  مالـس  نامز  ماما 
.دشخب ییاهر  دهد و  شرتسگ  ایند  رد  ار  ادخ  ماکحا 

وا دماین ، رد  ارجا  هب  درک و  نایب  نیمز  هرک  رد  یمالسا  تموکح  مالسا و  هنیمز  رد  ربمایپ  هچ  ره  هک  اریز  تسادخ  لوسر  روآدای  وا 
.دنک یم  هدنز  ار  شراوگرزب  دج  دای  مان و  دناشوپ و  یم  اهنآ  رب  لمع  سابل 

.درک دهاوخ  هدایپ  راکشآ  روط  هب  ار  شدج  هریس  وا  تسا  يوبن  یهلا و  نیناوق  مامت  رگایحا  وا 
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اج همه  نانز  نادرم و  يارب  سیردـت  لیـصحت و  ياه  نوناک  دو و  یم  دراو  يا  هناخ  ره  رد  حیـص  میلع  جـع )  ) نامز ماما  رـصع  رد 
ِهللا َو ِباتِِکب  اِهتَیب  یف  َیضقََتل  َهَئرَملا  َّنَا  یّتَح  ِهنامَز  یف  َهَمکحلا  َنُوتوت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  اجنآ  ات  ددرگ  یم  لیکـشت 

ینامعن ص279. تبیغ  هلا » هیلع و  هللا  یلص  ِهلوسَر  َهّنُس 

دشاب و هتسشن  شدوخ  هناخ ي  رد  نز  هک  يدح  رد  دش  دهاوخ  هداد  امش  هب  تمکح  ءادفلا ) هل  یحور   ) يدهم ترضح  نارود  رد 
.دنک تواضق  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  يور  زا 

ادخ و روآدای  زین  شترـضح  هرابرد  نتفگ  نخـس  وا و  مان  تایآ و  تسا  تبیغ  رد  نامرورـس  الوم و  هک  کنیا  مه  دوش  هتفگ  دیاش 
؟ دوب دهاوخ  وا  لوسر 

ییوگزاب راگدرورپ و  هب  هثاغتـسا  ادـتبا  رد  جـع )  ) ترـضح هب  هطوبرم  تارایز  اهاعد و  مامت  رد  هک  لیلد  نیا  هب  .تسا  يرآ  خـساپ 
.تسا هدوب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  شراذگ  ناینب  هک  تسا  یگنهرف  فراعم و 

نب دیـس  زا  یـسلجم  همالع ي  يدـنوار ص89 ، تاوعد  رد  يدـنوار  خیـش  تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زامن  هب  فرعم  هک  يزاـمن 
هتبلا هک  هیودهم ص117  هفیحـص ي  باتک  رد  دـنک  یم  لقن  جـع )  ) نامز ماما  زا  هلثم  نب  نسح  راحب ج91 ص191 و  رد  سوواط 

دجسم هب  رصحنم 
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تسام توق  هیام  هانپ و  وا 

هللا یلـص  هللا  لوسر  روآدای  مه  تسا و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  روآداـی  مه  زاـمن  نیا  .دـناوخ  ناوت  یم  اـج  همه  تسین  نارکمج 
نایاپ رد  دییوگب و  هبترم  دص  ار  نآ  دیدیـسر  ُنیعتـسَن » َكاِّیا  ُدـُبعَن َو  َكاِّیا   » یتقو هک  دـنراد  رظن  قافتا  یگمه  هک  اریز  .هلا  هیلع و 

.دیتسرفب تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هبترم  دص  زامن 

: ًامالس ًهَّیحت َو  اّنِم  ُهغِّلَبَف  ًاماما ، اّنِم  َنینموملل  ُهَتلَعَج  َاذالم و  ًاماوق َو  اَنل  ُهَتمَقَا  َو  ًاذالَم ، ًهَمصِع َو  اَنل  ُهَتقَلَخ 

تماقتسا هداعلا و  قوف  يورین  ثعاب  فرطرب و  ار  اه  هصغ  مغر و  همه  نینزان  نآ  هب  یمرگ  تشپ  .تسام  ماما  توق و  هیام  هانپ و  وا 
.دوش یم  نامنانمشد  یماظن  یتح  یگنهرف و  موجه  ربارب  رد  ام 

.دشخب یم  بلق  توق  ناسنا  هب  دنک  یمن  شومارف  ار  اهنآ  تسه و  شناتسود  يوگ  اعد  اقآ  هکنیا  هب  نتشاد  رواب 

رادقم نیا  هاگرحـس  ماگنه  مدوب ، ارماس  رد  هک  دسیون  یم  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  هیلع  هللا  همحر  سوواط  نب  یلع  راوگرزب  دـیس 
: تفگ یم  هک  دنام  مدای  مدینش و  ار  ترضح  ياعد  زا 

(1) اِنَتلود » اِنناطلُس َو  انکُلم و  انِّزع و  یف  ِمِهیحَا  َو  : » دومرف ای  و  مهِقبَا » «َو 

یم حیضوت  دیس  دعب  .ام  تلود  ام و  تموکح  ام و  تزع  تراگزور  رد  رادب  هدنز  دومرف : ای  رادب  یقاب  ار  منایعیش  ناتـسود و  ایادخ 
بش رد  نایرج  نیا  هک  دهد 
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.دش عقاو  تشه  یس و  دصشش و  لاس  هدعقلا  يذ  هام  مهدزیس  هبنشراهچ 

*** ** ***

تمالم دنب  زا  مدناهرب  دیآزاب و  تمالسب ***  مرای  هک  مزاس  یببس  بر  ای 

تماقا ياج  شمنک  نیب  ناهج  مشچ  ات  دیرایب ***  درک  رفس  رای  نآ  هر  كاخ 

تماق ضراع و  خر و  فلز و  طخ و  لاخ و  نآ  دنتسب ***  هب  هار  متهج  شش  زا  هک  دایرف 

تمادن کشا  دوس  هچ  كاخ  موش  هک  ادرف  نک ***  یتمحرم  ماوت  تسد  رد  هک  زورما 

تمایق زور  ات  هلسلس  نیا  دش  هتسویپ  ظفاح ***  وت  فلز  رس  ثحب  دنکن  هتوک 

** *** **

نآ هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  کیدزن  باحـصا  نارای و  زا  یکی  .دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ریخ  ياعد  لومـشم  هشیمه  ناـیعیش 
(1) منک !؟ یمن  نینچ  ایآ  ُلَعفَا » ُتَسلَوَا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .دینک  اعد  ما  هداوناخ  نم و  يارب  درک : ضرع  ترضح 

یناسک ایادخ   » تسا تارابع  نیا  هلمج  زا  تسا و  ترضح  نآ  نارادتـسود  هقردب ي  هراومه  ءادفلا  هل  یحور  نامز  ماما  ریخ  ياعد 
تدوخ هار  رد  رگداهج  ار  نانآ  نک و  دنمورین  دننک ، یم  يوریپ  نم  زا  وت ، نید  يرای  هب  هک 

ص:229
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تسا هدرک  ام  قح  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  ییاعد  نیرتعماج 

(1) نادرگ » ناشزوریپ  ناشیا ، نم و  ناهاوخدب  رب  هد و  رارق 

رس تشپ  ام  دندومرف « : موقرم  نینچ  ناشنامیا  اب  ناوریپ  زا  تیامح  رد  دنتـشون  دیفم  خیـش  هب  هک  يا  همان  رد  هادف  انحاورا  نامیالوم 
یم يرادهگن  تظافح و  ار  نانآ  دنام ، یمن  هدیشوپ  نیمز  اه و  نامسآ  ياورنامرف  زا  هک  ییاعد  شیاین و  اب  رادرک ، هتسیاش  نانموم 

دنـشاب رطاخ  هدوسآ  نآ  تیافک  هب  دـبای و  نانیمطا  شمارآ و  یهلا ، هاگراب  هب  ام  ياـعد  هب  اـم  ناتـسود  ياـه  بلق  نیارباـنب ، .مینک 
(2) دنکفا .» هرهلد  هب  ار  نانآ  زیگنا ، ساره  ياهریگرد  هچرگ 

انحاورا ام  راوگرزب  ماما  .میدـنمزاین  نادـب  همه  زورما  هک  تساعد  نیا  ام  قح  رد  ترـضح  ياعد  نیرت  عماج  نیرتهب و  ریقح  رظن  هب 
: تسا هدومن  تساوخرد  دنوادخ  زا  ام  حالصا  يزوسلد و  هار  زا  هادف 

: ِهَمرُحلا َنافرع  ِهَّینلا و  َقدِص  ِهَیِصعَملا َو  َدُعب  ِهعاّطلا َو  َقیفَوت  انقُزرا  َمُهّللَا 

.نک ام  يزور  ار  تمرح  تخانش  نیتسار و  تینو  وت  زا  ینامرفان  تیصعم و  زا  يرود  تدوخ و  زا  يرادرب  نامرف  قیفوت  ایادخ 

.رادب یمارگ  تمواقم  تیاده و  اب  ار  ام  اهلا  هَماقتسِالا ، يدُهلِاب و  انمِرکَا  َو 
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: ِهَفِرعَملاو ِملعلِاب  اَنبوُلق  اَلما  َو  ِهَمکِحلاَو ، ِباوَّصلِاب  ِاتَنِسلَا  دِّدَس  َو 

.نک رپ  قیاقح  تخانش  شناد و  زا  ار  ام  ياه  لد  دنبب و  هنامیکح  تسرد و  نانخس  يور  رب  زج  ار  ام  ياه  نابز  اهلا 

نَع انَعامـسَا  دُدسا  ِهنایخلا َو  ِروجُفلا َو  ِنَع  انَراصبَا  ضُـضغا  و  ِهَقرِّسلاو ، ِملُّظلا  ِنَع  انیَدیَا  فُفکاو  ههبُّشلا  ِمارحلا و  َنِم  انَتوُطب  رِّهَط  َو 
: ِهبیِغلاو وّغَللا 

ار نامنامشچ  رادب و  زاب  يدزد  متس و  زا  ار  ام  ناتسد  نادرگ و  كاپ  كان  ههبـش  مارج و  ياه  همقل  زا  ار  ام  ياه  مکـش  اراگدرورپ 
.دنبب نارگید  تبیغ  هدوهیب و  بلاطم  ندینش  رب  ار  ام  شوگ  هزاورد ي  دنبورف و  يراک  هبت  تنایخ و  زا 

: ِهظِعوملا ِعابِّتِالِاب َو  َنیعمَتسُملا  َیلع  ِهَبغَّرلا و  ِدهُجلاب َو  َنیمِّلَِعتُملا  یلع  َو  ٍهحیصَّنلاو ، ِدهُزلِاب  انئامَلُع  یلَع  لّضَفَت  َو 

ناگدنونـش هب  امرف و  مرک  تبغر  لیم و  شـشوک و  شالت و  ناهوژپ  شناد  هب  نک و  تمحرم  یهاوخ  ریخ  دهز و  ام  ناملاع  هب  اهلا 
.هد يریذپ  دنپ  يوریپ و  قیفوت 

، ِهَمحَّرلاَو ِهفاَّرلاب  مُهاتوَم  یلع  ِهحاّرلا َو  ِءافِّشلِاب َو  َنیِملسُملا  یَضرَم  یلع  َو 

231 ص :

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


.امرف تیانع  تمحر  تفار و  دنا  هتفر  ایند  زا  هک  ینینموم  ناناملسم و  هب  يرامیب و  زا  یتحار  افش و  ناناملسم  نارامیب  هب  ایادخ 

: ِهَّفِعلا ِءایَحلاب َو  ِءاسِّنلا  َیلع  َِهبوَّتلاو َو  َِهبانالِاب  ِبابَّشلا  َیلَع  َو  ِهَنیکَّسلا ، ِراقَولِاب َو  انِخیاشَم  یلَع  َو 

لـضفت فافع  ایح و  ام  نانز  هب  زاس و  تهاگرد  هب  تشگزاب  هبوت و  هب  قفوم  ار  ناناوج  هد و  تناتم  راقو و  ام  نالاسگرزب  هب  ایادـخ 
.امرف

، ِهَعانَقلا ِربَّصلِاب َو  ِءارَقُفلا  یلَع  َو  ِهَعِّسلا ، ِعُضاوَّتلِاب َو  ِءاِینغَالا  یلَع  َو 

.نک اطع  تعانق  ربص و  نامناریقف  هب  هد و  ندوب  زاب  لد  تسد و  عضاوت و  ام  نادنمتورث  هب  اهلا 

: ِهَحاّرلا ِصالَخلِاب َو  ِءارَسُالا  یلع  ِهَبَلَغلا َو  ِرصَّنلِاب َو  ِهازُغلا  یلَع  َو 

.امرف مهارف  ار  نانآ  یتحار  نامنارسا و  ییاهر  طیارش  هد و  نمشد  رب  هبلغ ي  يزوریپ و  ام  ناگدنمزر  هب  اراگدرورپ 

: ِهَریِّسلا ِنسُح  ِفاصنِالِاب َو  ِهّیعَّرلا  یلع  ِهَقَفَّشلاَو َو  ِلدَعلِاب  ِءارَمُالا  َیلَع  َو 

شوخ فاـصنا و  ياراد  زین  ار  هعماـج  يداـع  ناـمدرم  هدـب و  ار  مدرم  هب  يزوسلد  تلادـع و  يارجا  قـیفوت  اـم  ناـیاورنامرف  هب  اـهلا 
.نادرگ يراتفر 
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َمحرَا ای  َِکتَمحَر  َِکتَمحَر َو  َِکلضَِفب َو  ِهَرمُعلا  ِّجَحلا َو  َنِم  مِهیَلَع  َتبَجوا  ام  ِضقاَو  ِهقَفَّنلا ، ِداّزلا َو  یف  ِراّوُّزلا  ِجاّجُحِلل َو  كِراب  «َو 
« َنیمِحاّرلا

یتسرد هب  يا  هدرک  فیلکت  ناـنآ  رب  هک  ار  يا  هرمع  جـح و  اـت  نک  ناـش  قفوم  نادرگ و  تکرب  اـب  ار  ناـیجاح  هشوت  داز و  ایادـخ 
.نانابرهم (1) نیرت  نابرهم  يا  راد ، ینازرا  ام  رب  تینابرهم  ناسحا و  فطل و  رطاخ  هب  ار  اه  نیا  همه  دنهد ، ماجنا 

عامتجا دارفا  زا  یهورک  ره  يارب  تسا و  یمالـسا  هعماج  داحآ  رکف  هب  هزادـنا  هچ  هادـف  انحورا  نابرهم  ماما  هک  دـیدومرف  هظحـالم 
.تسا هدرک  اعد  همه  يارب  هتخادنین و  ملق  زا  ار  یسک  دراد و  هژیو  ياعد 

هک میهاوخ  یم  ادخ  زا  تسا  باتک  زا  شخب  نیا  ثحب  علطم  هک  يا  هبدن  ياعد  رد 

« َكَدنِع ًازوف  َِکتَمحَر َو  نِم  ًهَعَس  ِهب  ُلانَن  ام  ُهَریخ  ُهئاعُد َو  ُهَتَمحَر َو  ُهَتَفاَر َو  اَنل  بَه  «َو 

شخبب نم  هب  مسرب  وت  دزن  یبایماک  هعساو و  تمحر  هب  وا  هلیسو  هب  هک  ییاج  هب  ات  ار  شریخ  اعد و  تمحر و  رهم و  ایادخ 

منک یم  يراظتنا  مشچ  سفق  جنک  یلبلب  نوچ  منک ***  یم  يرامش  هظحل  تمدقم  راظتنا  رد 

منک یم  يراج  هدید  زا  دوخ  کشا  یعمش  دننام  تسا ***  يدهم  مغ  يداش و  رد  تسا ، يدهم  مدامد  مرکذ 
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منک یم  يراز  هآ و  نم  اه ، هبدن  ياعد  ردنا  ام ***  يادیپان  ادیپ و  ام ، ياقآ  نسحلا  نبای 

منک یم  يراثن  ناج  نم  تمدقم  رد  رگا  ییآ  يا ***  هدینشب  ملد  درد  يا  هدید  زا  ناهن  یک  ات 

منک یم  يراد  هدنز  بش  مین ، لفاغ  یمد  وت  زا  مینادنز ***  لد  هاچ  رد  میناعنک  فسوی  يا 

منک یم  يراو  ساسحا  نادب ، تیور  نشلگ  یب  ییوت ***  ارهز  لد  رون  ییوت ، ارآ  ناهج  عمش 

منک یم  يرامشرتخا  نارکمج ، رد  لهس و  رد  نامسآ ***  باتهام  يا  ناکم ، نوک و  ورسخ  يا 

منک یم  يرامش  هظحل  مبر  ای  بر  ای  رکذ  اب  مبش ***  ره  ياعد  رکذ و  مبل ، رب  اقآ  وت  مان 

منک یم  يراد  هدنز  بش  ناشن  ام  رب  یهد  دوخ  رگ  نامسآ ***  نیشندنسم  نامز  بحاص  يدهم  يا 

منک یم  يراثن  ناج  ات  تست ، يوس  مدامد  شمشچ  تسوت ***  يوخ  يور و  هب  قشاع  تسوت ، يوک  مالغ  بلاط ) )

** *** **

ِِهب انَِجئاوح  ًهَّیفکَم َو  ِِهب  انَموُمُه  َو  ًهَطوسبم ، ِِهب  انَقازرَا  لَعَجاَو  ًاباجتسُم ، ِِهب  انَئاعُد  ًهَروفغَم َو  ِِهب  اَنبونُذ  ًَهلوبقَم َو  ِِهب  انَتولَـص  لَعجاَو  - 44
: ًهَّیضم

نمی هب  ار  ام  ياعد  شخبب و  وا  هلیـسو ي  هب  ار  ام  ناهانگ  نک ، لوبق  جـع )  ) رـصع ماما  نامتمعن ) یلو   ) رطاخ هب  ار  اـم  زاـمن  ایادـخ 
رطاخب اهلا  .امرف  باجتسم  شدوجو 
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نموم هحلسا ي  اعد 

نیا قوف  تاراـبع  عومجم  زا  .زاـس  هدروآرب  ار  ناـمیاهتجاح  فرطرب و  اـم  زا  ار  اـم  هصغ  مغ و  ناوارف و  ار  اـم  يزور  ترـضح  نآ 
میتسه و يونعم  ای  يدام و  هاوخ  نامیاه  هتساوخ  مامت  يارب  نآ  تباجتـسا  هلیـسو ي  اعد و  هب  جاتحم  ام  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن 

.مشاب یم  اعد  زا  زاین  یب  نم  هک  دنک  اعدا  هک  تسین  یسک 

: دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یثیدح  رد  هک  روط  نامه  تسا  نموم  هحلسا ي  اعد 

َحالِـس َّنِاَف  ِراهّنلاَو  ِلیَّللاب  مُکَّبَر  َنُوعدـَت  َلاق : ِهللا ، َلوُسَر  ای  یَلب  اولاق  مُکَقازرا  ُّرِدَـی  مُِکئادـعَا َو  نِم  ُمُکیِجُنی  ٍحالِـس  یلَع  مُّکُلَّدَا  الَا  »
ءاعُّدلا (1) ِنِموملا 

یلب دنتفگ : دیامن ؟ رایسب  ار  ناتیاه  يزور  دهد و  تاجن  ناتنانمشد  زا  ار  امش  ات  منک  ییامنهار  یحالـس  هب  ار  امـش  هک  دیهاوخ  یم 
.ادخ لوسر  يا 

.تسا نموم  هحلسا ي  اعد  هک  اریز  دیناوخب ، بش  زور و  ره  رد  ار  ناتراگدرورپ  دومرف :

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) ِدیدَحلا » ِنانِّسلا  َنِم  ُذَفنَا  ُءاعُّدلا  »

.تسا نینهآ  هزین  زا  رتذفان  اعد 

.دشاب مالسلا  مهیلع  لآ  دمحم و  تعافش  بلط  اب  هارمه  بلق و  روضح  صالخا و  يور  زا  هک  ییاعد  نآ  هتبلا 

ص 235
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َِکلذ ِّقَِحب  ِناَّشلا َو  َکـِلذ  ِّقَِحب  َکـُلاسَا  ّینِا  َمهّللا  : » وگب یتشاد  ادـخ  زا  یتجاـح  هک  یناـمز  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
(1) اذک » اذَک َو  یب  َلَعفَت  نَا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدِمَُحم َو  یلَع  َّیلُصت  نَا  ِردَقلا 

ردق و تلزنم و  ناش و  وت  هاگـشیپ  رد  راوگرزب  ود  نآ  هک  اریز  یلع ، دـمحم و  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  بلط و  وت  زا  نم  ایادـخ 
.هدب ماجنا  ار  تساوخ  نیا  نم  يارب  تسرفب و  تاولص  ناشیارب  دنراد  وت  دزن  هک  یماقم  ناش و  هب  انامه  سپ  .دنراد  شزرا 

تارابع رد  تقد  اب  ات  مینک  هراشا  دوش  یم  زاغآ  ءالبلا  مظعاب  هک  جـع ) ) رـصع ماما  جرف  ربتعم  فورعم و  ياعد  هب  اجنیا  رد  دراد  اج 
.مینک ساسحا  نامیاعد  تباجتسا  رد  ار  هادف  انحورا  هللا  هیقب  ترضح  نینزان  دوجو  هصاخ  مالسلا و  امهیلع  یلع  دمحم و  شقن  نآ 

هب ار  اعد  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک و  یم  لقن  جـع ) ) رـصع یلو  نرـضح  يارب  ار  ییاعد  نیمالا » دـلبلا   » باـتک رد  یمعفک  موحرم 
.دش دازآ  نادن  زا  ندناوخ  زا  دعب  وا  دنداد و  دای  دوب  ینادنز  هک  يدرم 

ُضْر َو ْالا  _ِت  َقا ُءآ َو ض_ _ جَّر _ لا _َق_َط_َع  ْنا ُءآط َو  _ِغ_ ْلا _َك_َش_َف  ْنا ُءآ َو  _َخ_ف_ ْلا َحَِرب  ُءـالَْبلا َو  َمُظَع  یهِلا  »
َْتنَا ُءآ َو  _م_ َّسلا ُم_ِن_َع_ِت 
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« ِءآ __ خَّر _ لا ِهَّد َو  __ _ِّش لا _ي  ُِفلَّو _ُم_َع_ ْلا _ُم_ْش_َت_ك_ي َو َع_َل_ْي_َك  ْلا َْکَیِلا  ُنا َو  _ُم_ْس_َت_ع_ ْلا

ایادخ .دیدرگ  عطق  دیما  دش و  هتـشادرب  ام  راک  زا  هدرپ  دیدرگ و  راکـشآ  دوب  ناهنپ  هچنآ  دـش و  گرزب  سب  الب  تبیـصم و  ایادـخ 
یتخـس و ماگنه  رد  درب و  تیاکـش  وت  هب  ناوت  یم  .ناسر  يرای  ییوت  دراد و  غیرد  اـم  زا  ار  شتمحر  نامـسآ  گـنت و  اـم  رب  نیمز 

.دومن دامتعا  وت  رب  یتسس 

ان _َت َع_َل_ْي_ ْضَر َنـــــــیذ َف_ __ َّلا ِْرمْــــــــالا  ي  __ ِلُوا َّم_د  ِلا ُم_َح_ َّم_د َو  یل ُم_َح_ َّمـــــــُـه َص_ِّل َع_ _ّل_ لَا »
ْم __ ِه __ ِّق __ ْجِّر َع_ّن_ا ِب_َح _َت_ُه_ْم َف_َف_ َلِز َکـــــــــــــــــِلذ َم_ْن_ _َت_ن_ا ِب_ ْفَّر _َت_ُه_ْم َو َع_ ط_َعا
ُِّیل ي_ا َّم_ُد ي_ا َع_ اــــی ُم_َح_ ُبَر  _ ْقَا ْوَا ُه_َو  ِرـــَـص  _َب_ ْلا _ب_ًا َك_َل_ْم_ِح  ير __ ــــال َق __ ِجا _ًا ع_ جَر __ َف

امُک __ َّنِا _ي َف_ نار _ُص_ ْنا ِناــــــــی َو  _ ِفا اــــــــم ك_ _ُك_ َّنِا _ي َف_ نا _ِف_ي_ ِْكا َّم_ُد  ُّي ي_ا ُم_َح_ َع_ِل_
« ِنار _ ِصا ن_

ماقم نیا  هب  ار  نانآ  يدرک و  بجاو  ام  رب  ار  اهنآ  تعاطا  هک  يرما  نابحاص  نامه  تسرف ، دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 
يا هدـب  نآ  رتکیدزن ا  ای  ندز  مه  رب  مشچ  نوچ  یکیدزن  يروف و  شیاشگ  ام  يارب  نانآ  قح  هب  سپ  يدناسانـش  اـم  يارب  تلزنم  و 

انامه هک  دینک  يرای  ارم  دیتسه و  نم  ناگدننک  تیافک  امـش  انامه  هک  دینک  تیافک  ارم  دمحم ، يا  یلع و  يا  یلع و  يا  و  دمحم ،
.دیتسه نم  ناگدننک  يرای  امش 

_ن_ي ْكِرْدَا _ن_ي  ْكِرْدَا _ن_ي  ْكِرْدَا َثْو  __ _َغ ْلا َثْو  __ _َغ ْلا َثْو  _َغ_ ْلا ِنامَّزلا  بِحاص  _ا ي_ا  نـالْو __ ا َم __ «ي
َه __ َعا __ _ّس لا َه  __ َعا __ _ّس لا _َه  َعا __ _ّس لا
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_ِه ِلا َو  َّم_د  ُم_َح_ َح_ِّق  __ ِب _م_ي_َن  ِحاّر __ لا َم  __ َحْرَا ي_ا  _َع_َج_َل  ْلا _َع_َج_َل  ْلا _َع_َج_َل  ْلا
(1) _َن » ير ___ ِها ___ _ّط لا

مه نونکا ، مه  بایرد ، ارم  بایرد  ارم  بایرد  ارم  سر ، دایرف  هب  سر ، داـیرف  هب  سر ، داـیرف  هب  ناـمزلا  بحاـص  يا  نم  يـالوم  يا 
شنیرهاـط لآ  دـمحم و  قح  هب  یتسه  ناـنابرهم  نیرت  ناـبرهم  هک  ییادـخ  يا  .باتـش  هب  باتـش ، هب  باتـش ، هب  نونکا ، مه  نونکا ،

.زاس هدروآرب  ار  متجاح 

ار نامیاعد  شخبب و  ار  نامناهانگ  نک ، لوبق  جـع )  ) رـصع ماما  رطاخ  هب  ار  اـم  زاـمن  ایادـخ  میتساوخ : هچ  ادـخ  زا  هبدـن  ياـعد  رد 
.زاس هدروآرب  ار  نامتجاح  فرطرب و  ام  زا  ار  هودنا  مغ و  ناوارف و  ار  ام  يزور  یمارگ  نآ  رطاخ  هب  ایادخ  .امرف  باجتسم 

ار یتجاح  عون  ره  دوش  ءادفلا  هل  یحور  رـصع  ماما  یعقاو  تسود  هیلع  هللا  همحر  دیفم  خیـش  دننامه  یـسک  رگا  درک ك  رواب  دیاب 
ار مزال  ياه  ییامنهار  یمامت  دسیون و  یم  همان  شیارب  اقآ  هک  دوش  یم  یمیمص  شترضح  اب  ردقنا  تفرگ و  دهاوخ  یمارگ  نآ  زا 

.دراذگ یم  شیاپ  شیپ 

نآ نتم  هدوب و  يرجه  رفـص 410  هام  رد  اهنآ  نیتسخن  هک  هدرک  تفایرد  هلا  هیلع و  هللا  مالـس  ماما  زا  يددعتم  ياه  همان  دیفم  خیش 
: تسا نیا 
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: میحرلا نمحّرلا  هللا  مِسب 

.ادخ نید  رد  صالخا  رپ  تسود  يا  وت  رب  دورد  دعب ، اما 

، وت يوس  هب  شیوخ  همان ي  رد  ام ، يا ، هدیـشک  رپ  نیقی  یهاـگآ و  جوا  هب  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  هب  ناـمیا  قشع و  رد  هکنآ  يا 
دمحم نامروآ  مایپ  رـالاس و  رورـس و  رب  وا  تمظع  هاـگراب  زا  هتفگ و  ساپـس  تسین ، ییادـخ  وا  رج  هک  ار  ییاـتمه  یب  راگدـیرفآ 

.میبلط یم  هنادواج  تمحر  دورد و  وا  كاپ  ردقنارگ و  نادناخ  هلآ و  هللا و  یلص 

زا تقادص  اب  هک  يا  هنادواج  نانخـس  رطاخ  هب  ارت  شاداپ  دـنوادخ  و  ، ) هتـشاد ینازرا  تقیفوت  قح  يرای  يارب  دـنوادخ  هک  وت  هب  و 
ار وت  هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  یتسه ) راگدـیرفآ  بناج  زا   ) ام هب  هک  میراد  یم  مالعا  دزاس ) نوزفا  لماک و  ییوگ ، یم  ام  بناج 
ام نیتسار  ناتسود  هب  ار  همه  میاگن ، یم  وت  هب  ار  هچنآ  هک  میزاس  لوئسم  ار  وت  هتخاس و  رختفم  یبتک  مایپ  همان و  تفایرد  راختفا  هب 

درادب ناشیمارگ  قح ، زا  يرادربنامرف  تکرب  هب  دنوادخ  هک  یناگتفیش  ناتسود و  نآ  هب  .یناسرب  دنتسه ، تیناسر  مایپ  ورملق  رد  هک 
.دزاس عفترم  ار  ناشتالکشم  تیافک و  ار  ناشیاهراک  نانآ ، هب  دوخ  تیانع  تسارح و  وترپ  رد  و 

زا هک  نامشد  ربارب  رد  ار  وت  شیرای  اب  دنوادخ  هک  شاب  هاگآ  میدرک ، يروآدای  هچنآ  هب  ور  نیا  زا 
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میـسرت يروآدای و  وت  رب  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  هچنآ  ندیناسر  گرزب  راک  رد  زین  دیامرف و  دییات  دنا ، هتفر  نوریب  وا  نید  ياهزرم 
( شیوخ تمکح  ساسارب   ) دـنوادخ هچنآ  کنیا  ام  هچرگ  .امن  لمع  يراد ، دامتعا  ناـنیمطا و  اهنادـب  هک  یناـسک  هب  دومن  میهاوخ 
رد تسا ، نارک  دادبتـسا  ناقـساف و  تسد  رد  ایند  تموکح  هک  یماگنه  ات  تسا ، هدیـشیدنا  حالـص  نامنامیا ، اـب  ناوریپ  اـم و  يارب 
زا يزیچ  .میهاگآ  یبوخ  هب  امـش  هعماج ي  امـش و  رابخا  عاـضوا و  رب  اـما  میا ، هدـیزگ  تنوکـس  نارگدادـیب  ورملق  زا  رود  یناـکم 

تـسه هک  هنوگنآ  دیا ، هدمآ  راتفرگ  نادب  امـش  هک  یکاندرد  رابمغ و  طیارـش  دنام و  یمن  هدیـشوپ  ام  رب  امـش  یگدنز  ياهدادخر 
يرود نآ  زا  ناترادرک  هتسیاش  ناینیشیپ  هک  يدنسپان  مسر  هار و  هب  امـش  زا  يرایـسب  هک  ینامز  نآ  زا  تسا ، هدش  هتخانـش  ام  يارب 

.دیتسین هاگآ  نادب  زگره  ییوگ  هک  دیتخادنا  رس  تشپ  هنوگ  هب  ار ، ترطف  نامیپ  هدروآ و  يور  دندیزگ ، یم 

، دوب نیا  زج  رگا  هک  میا ، هدودزن  شیوخ  رطاخ  هحفص ي  زا  ار  امش  دای  هدیزرون  یهاتوک  امش  روما  هب  یگدیسر  یتسرپرس و  زا  ام 
دیزاس هشیپ  ار  ادخ  ياورپ  سپ  .دنتخاس  یم  نک  هشیر  ار  امش  زوت ، هنیک  هاوخدب و  نانمشد  دمآ و  یم  دورف  امش  رب  اه  یتخس  جوم 

رارق نآ  هاگترپ  هبل ي  رد  کنیا  امش  تسا و  هدروآ  يور  ناتیوس  هب  هک  ییاه  هنتف  زا  ار  امش  ات  دینک  ینابیتشپ  ام  زا  و 
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هب هک  سک  نآ  ددرگ و  یم  دبوان  نآ  رد  دشاب ، هدیسر  ارف  شگرم  سک  ره  هک  يا  هنتف  یتخب و  نوگن  زا  .میشخب  تاجن  دیا  هتفرگ 
.دنام یم  رود  نآ  زا  دشاب ، هدیسر  شیوخ  يوزرآ 

، ار دوخ  رون  دنوادخ  .تسامش  هلیسو ي  هب  ام ، روتسد  هب  نآ  ربخ  ندومن  شخپ  تسام و  شبنج  ندش  کیدزن  هناشن ي  هنتف ، نآ  و 
.دینادرگ دهاوخ  لماک  دیاین ، شوخ  ار ، نایارگ  كرش  هچرگ 

تیادـه هورگ  هتخورفارب و  ار  نآ  کلـسم ، يوـما  ياـه  هورگ  هک  تیلهاـج  هرارـش ي  رپ  شتآ  نتخاـس  رو  هلعـش  نـتخورفارب و  زا 
یم نیمـضتا  ار  یـسک  نآ  تاجن  نم  .دینز  گنچ  نادـب  هدرب و  هانپ  هّیقت »  » یعافد رپس  هب  دـنناسرت ، یم  نآ  هلیـسو ي  هب  ار  ناگتفای 

.دراپس ماگ  هنادنسپ  ادخ  یهار  هب  نآ  زا  ییوجبیع  داقتنا و  رد  ودیوجن  یهاگیاج  تیعقوم و  دوخ  يارب  هنتف  نآ  رد  هک  منک 

هدوبر ار  امش  هک  ینارگ  باوخ  زا  دیزومآ و  تربع  داد ، دهاوخ  يور  لاسما  یلوالا  يدماج  ندیـسر  ارف  ماگنه  هب  هک  يدادیور  زا 
.دیوش رادیب  نآ  زا  رت  نیگمهس  يدادخر  يارب  تسا ،

.تشگ دهاوخ  رادیدپ  نمی  زا  نشور  يا  هناشن  نامسآ و  زا  نشور  يا  هناشن  يدوز  هب 

نوریب مالسا  زا  هک  ییاه  هورگ  هاگنآ  دوشگ و  دهاوخ  خر  روآ  هرهلد  رابهودنا و  ياهدادیور  ملاع ، قرش  رد 
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یتدم زا  سپ  دنوش و  یم  يزور  تشیعم و  یگنت  راچد  مدرم  نانآ ، راجنهان  تسایس  رثا  رب  .تفای  دنهاوخ  هطلس  قارع  رب  دنا ، هتفر 
زا رادرک  هتـسیاش  شیدنا و  تسرد  ناگـشیپاورپ  هاگنآ  دش و  دهاوخ  فرطرب  اهدرد  اه و  جنر  راکدب ، يرگدادبتـسا  يدوبان  رثا  رب 

.دش دنهاوخ  نامداش  وا  يدوبان 

تفرگ و دهاخ  رارق  نانآ  سرتسد  رد  دنهاوخب  هچ  ره  دنور ، یم  اخ  هناخ ي  ترایز  هب  نیمز  هرک ي  فلتخم  طاقن  زا  هک  یمیدرم 
ریبدـت و مظن و  وترپ  رد  هک  تشاد  میهاوـخ  يا  هژیو  تیعقوـم  شقن و  ناـشهاوخلد  قباـطم  ناـنآ  جـح  رفـس  نتخاـس  ناـسآ  رد  اـم 

.ددرگ یم  راکشآ  ماجسنا ،

زا دزاس و  یم  کیدزن  ام  یتسود  هب  ار  وا  هک  دـیزادرپب  ییاـهراک  هب  تااـکما  دوجو و  همه ي  اـب  دـیاب  امـش  زا  کـی  ره  ور  نیا  زا 
یم ارف  یناهگان  روط  هب  ام  نامرف  هک  ارچ  دییوج ، يرود  تدش  هب  ددرگیم ، ام  یتحاران  مشخ و  بجوم  دـنیاشوخان و  هک  ییاهراک 

.داد دهاوخن  ییاهر  ام  رفیک  زا  ار  وا  يراکتشز ، هانگ و  زا  ینامیشپ  هدیشخبن و  يدوس  هبوت  تشگزاب و  هک  یطیارش  رد  دسر ،

.دروآ مهارف  ناتیارب  شیوخ ، فطل  رهم و  هب  ار  يزوریپ  لیاسو  دشخب و  ماهلا  امش  هب  ار  يراگتسر  دشر و  هار  دنوادخ 
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هب دـنوادخ  تسوت ، يوس  هب  ام  همان  نیا  ام ، يافواب  رواـی  راـی و  يا  و  تبحم ! رد  يافـص  اـب  صـالخا و  رپ  رهم و  رپ  رادرب  يا  ناـه 
یـسک هب  میا  هتـشاگن  تیارب  ار  هچنآ  رادـهگن و  ار  همان  نیا  دـنک ، ظـفح  ار  وت  دریگ ، یمن  باوخ  ار  نآ  زگره  هک  شرادـیب  مشچ 

هب وگزاب و  شیوخ  داـمتعا  دروم  دارفا  هب  اـهنت  تسا  هماـن  نیا  رد  هچنآ  زاـسم و  هاـگآ  نآ  ياوتحم  زا  ار  یـسک  چـیه  هدـم و  ناـشن 
شا هزیکاپ  كاپ و  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـخ  دورد  نک و  شرافـس  نآ  ياوتحم  قبط  رب  درکلمع  هب  ار  ام  ناوریپ  دـنوادخ  تساوخ 

.داب (1)

*** ** ***

تساوت يروتسم  زین ز  نم  ییاوسر  گاب  تسا ***  وت  يرود  زا  همه  ام  رسب  دیآ  هچ  ره 

تساوت يرومخم  سگرن  نآ  هزمغ ي  هئشن ي  تسا ***  هدز  ادوس  رس  رب  ارم  هک  يرامخ  نیا 

تساوت يروس  لگ  خاش  رب  همزمز  سوه  روص ***  هخفن  مدب  ات  ارم  قطن  لبلب 

تساوت يروجنر  قشاع  نم  لد  رگ  بجع  هب  تسا ***  یپ  تبحم ز  جنگ  ارت  روجنر  جنر 

تساوت يرون  خر  لد ز  ینشور  ارم  هک  رون ***  همشچ ي  يا  لد  هریت  نم  نادرگم ز  ور 

تساوت يروص  يونعم و  تمحرم  بلاط  ناهن ***  ادیپ و  شیالآ  همه  اب  رقتفم 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  باون  ترایز 

: مالسلا هیلع  نامز  ماما  باون  ترایز 

: ياهمان هب  تشاد  صاخ  بیان  راهچ  يرغص  تبیغ  نامز  رد  هادف  انحورا  رصع  ماما 

يدسا يرمع  نب  دیعس  نب  نامثع  رمعوبا و  - 1

يرمع دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 2

یتخبون رکبوبا  نب  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  - 3

يرمس دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  - 4

.دندوب نایعیش  ءادفلا و  هل  یحور  تجح  ترضح  نیب  طبار  دندناسر و  یم  مدرم  هب  ار  جع )  ) ماما تاروتسد  همان و  ناراوگرزب  نیا 

: دـنا هدروآ  رئازلا  حابـصم  باـتک  رد  هیلع  هللا  همحر  سوواـط  نب  دیـس  ماـکحالا و  يذـهت  باـتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسوط  خـیش 
هللا ناوضر  دیعس  نب  نامثع  باج  هب  هک  یترایز  اب  ار  هیلع  هللا  مالس  يدهم  ترضح  راوگرزب  صاخ و  نابیان  ترایز  تسا  بحتسم 

.میهد ماجنا  تسا ، بوسنم  هیلع  یلاعت 

: مینک یم  ضرع  یمارگ  نآ  هب  دوخ  باطخ  زا  یشخب  رد 

ًاّـصاخ َتُمق  ِهیلع ، َتَفلاخ  ُهَتَفلاـخ َو ال  اـم  ِهَیِلا ، َتیَّدَا  ُهنَع و  َتیَّدَا  یلوَملا ، ُباـب  َکَّنَا  ُدَهـشَا  دیعـس ، نب  ناـمثع  اـی  َکـیَلع  ُمـالَّسلا 
َکَعَـس َو وَا  ام  ٍباب  نِم  َکیلع  ُمالَّسلا  ِهرافِّسلا ، ِهَیِداّتلا َو  یف  َتنُخ  ام  َکَّنَا  ِهیلَع َو  َتنَا  يذَّلا  ِّقحلاب  ًافِراع  َُکتئِج  اقباس ، َتفَرَـصناَو 

ام ٍریفَس  نِم 
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.ِهیِلا َتیَّدأ  ُهنع و  َتیَدَاَف  َصخَّشلا  َتنَیاع  یّتَح  ِهِروِنب  َکَّصَتِخا  َهللا  َّنَا  ُدَهشَا  َکَنَکمَا ، ام  ٍهَِقث  نِم  َکَنَمآ َو 

زا و  نارگید ، هب  وا  زا  ار  اه  ماغیپ  یتسه ، نام  يالوم  هب  ندیسر  هار  باب و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  دیعس ، نب  نامثع  يا  وت  رب  مالس 
ایند زا  يدوب و  صاخ  بیان  نیلوا  یتخیگنارب ، تفلاخم  هب  وا  هیلع  ار  یـسک  هن  يدرک و  تفلاخم  وا  اـب  هن  يدـیناسر ، وا  هب  نارگید 
یم مسانـش و  یم  یتسه  نآ  رب  وت  هک  ار  یقح  هک  ما  هدش  بایفیرـش  تتمدخ  یلاح  رد  یتفرگ ، تقبـس  همه  رب  هک  یلاح  رد  یتفر 

هک يا  هطـساو  باب و  يا  وت  رب  مالـس  يا ، هدادـن  خـماجنا  یتنایخ  چـیه  تندوب  ریفـس  هفیظو ي  ماـجنا  تلاـسر و  يادا  رد  هک  مناد 
؛ دوب الاب  رایـسب  تتردق  هک  ینانیمطا  دروم  يا  يدوب و  دامتعا  دروم  راد و  تناما  رایـسب  هک  يریفـس  يا  و  تسا ، زاب  رایـسب  تتـسد 

ناس نیدـب  يدـید و  مشچ  اب  ار  شترـضح  كرابم  صخـش  هک  نآ  ات  داد  صاصتخا  شرون  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ 
« .يدیناسر وا  هب  نارگید  زا  نارگید و  هب  وا  زا  ار  اه  ماغیپ 

يرغص تبیغ  يرمس  دمحم  نب  یلع  نسحلوبا  ینعی  جع )  ) تترـضح مراهچ  بیان  گرم  اب  هک  دنراد  هجوت  امتح  هدنناوخ  ناتـسود 
.دیسر نایاپ  هب  ءادفلا  هل  یحور  رصع  یلو  هصاخ  تباین  و 
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دیعس نب  نامثع 

: میزادرپ ناشیا  یگداوناخ  یعامتجا و  ینامیا و  تیعقوم  هب  يرادقم  ردقنارگ  راهچ  نیا  زا  رتشیب  تخانش  يارب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

ارماس رهـش  رد  ترـضح  ناگدـنیامن  نالیکو و  زا  یکی  دامتعا و  دروم  يدرف  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دزن  رد  دیعـس  نب  ناـمثع  - 1
.تسا هدوب 

هب همه  دنداتـسرف ، یم  رگید  يالکو  هک  یتاهوجو  مامت  دوب و  ماما  يـالکو  سیئر  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ناـمز  رد 
.درک یم  میدقت  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  زین  وا  دشیم و  هداد  لیوحت  دیعس  نب  نامثع 

نودب دنریذپب  ار  يو  ياعدا  هعیـش  ناراوگرزب  الکو و  هک  دش  ثعاب  مهدزای ، مهد و  ماما  نامز  رد  دیعـس  نب  نامثع  زاتمم  تیعقوم 
.دنهاوخب وا  زا  يا  هزجعم  تجح و  ای  دنیامن و  يدیدرت  هک  نیا 

طابترا هدومن ، يربهر  یبوخ  هب  ار  تلاکو  نامزاس  هک  نیا  نمض  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  دیعس  نب  نامثع 
تیلاعف هویش  دومن ؛ یم  فرطرب  مالسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  ار  نایعیـش  جئاوح  تالکـشم و  دومن و  ظفح  جع )  ) نامز ماما  اب  ار  دوخ 

هقطنم رد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دوب  هدومن  باختنا  دوخ  يارب  ینابیان  شفیاظو  ماجنا  يارب  هک  دوب  قبرط  نیا  هب  دیعس  نیا  نب  نامثع 
اه تیلاعف  نیا  مامت  .دندوب  لوغشم  تیلاعف  هب  يا 
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.تسا هتفرگ  یم  ماجنا  يدامتم  نایلاس  لوط  رد  تموکح  ناسوساج  مشچ  زا  رود  هب  هنایفخم و 

ناورارف هودنا  مغ و  رد  نایعیـش  تشذـگ و  رد  يرجه  لاس 267  رد  روهـشم  رب  انب  هناصلاخ  تمدخ  اهلاس  زا  سپ  دیعـس  نب  نامثع 
.دندرپس كاخ  هب  ار  وا  رکیپ  نیگهودنا  یبلق  اب  دنتفرورف و 

نامز ماما  اسراپ  یقتم و  ناسنا  نینچ  مغ  رد  .دوب  راد  هدـهع  نامثع  نب  دـمحم  شدـنمورب  دـنزرف  ار  وا  زامن  نفک و  لـسغ و  مسارم 
: دش رداص  نومضم  نیا  هب  یعیقوت  دروم  نیا  رد  هسدقم  هیحان  زا  دش و  رادازع  مه  مالسلا  هیلع 

ُمِهیَلَع ِهیلاوَم  ِِهئایلوَِاب َو  ُهَقَحلا  ُهللا و  ُهَمِحَرَف  ًادیمح  َتام  ًادیعَس َو  َكُوبَا  شاع  ِهئاضَِقب  ًءاضِر  ِهِرمَِال َو  ًامیلسَت  َنوعِجار ، ِهَیِلا  ّانِا  ِهِلل و  ّانِا  »
« ُهَتَرثَع َُهلاقَا  ُهَهجَو َو  ِهللا  ُرصَن  مهَیِلا  َّلجوّزع َو  ِهللا  یِلا  ُُهبِّرَُقی  امیف  ًایعاس  مِهرمَا  یف  ًادِهَتُجم  لَزَی  مَلَف  ُمالَّسلا ،

هب درک و  یگدـنز  هنادنمتداعـس  تردـپ  .وا  ءاضق  هب  یـضار  مییادـخ و  نامرف  میلـست  .میدرگیمرب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  اـم  همه 
هب رد  دوب و  شالت  رد  اهنآ  هار  رد  هراومه  وا  هک  دیامن ، قحلم  شنارادتـسود  ایلوا و  هب  دنک و  شتمحر  يادـخ  .تفر  ایند  زا  یکین 

دوب اشوک  درک ، یم  شکیدزن  لاعتم  دنوادخ  هب  هک  يزیچ  ندروآ  تسد 
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نامثع نب  دمحم  رفعجوبا 

.درذگرد شیاه  شزغل  زا  هدنشخرد و  ار  وا  يور  دنوادخ 

تردـپ نداد  تسد  زا  مغ  رد  وت  دـنک  تیانع  وکین  ربص  ناوارف و  رجا  وت  هب  دـنوادخ ، : » هدـمآ نینچ  عیقوت  نیمه  رگید  تمـسق  رد 
وا تداعس  لامک  زا  .مینارگن  وا  مغ  رد  مه  ام  هدرک  نارگن  برطـضم و  ار  وت  وا  ییادج  قارف و  میرادازع ، وت  نوچ  زین  ام  يرادازع ،

«. يریگ هدهع  هب  ار  وا  بصنم  ینیشن و  شیاج ، رد  هک  دومرف  تیانع  هب  وت  نوچ  يدنزرف  دنوادخ  هک  دوب  نیا 

فورعم يا  هلحم  رد  دادغب  برغ  فرط  رد  ار  دیعـس  نب  نامثع  بانج  هادف  انحاورا  يدـهم  ترـضح  صاخ  بیان  نیلوا  رهطم  رکیپ 
.دنا هدومن  نفد  هدش  عقاو  نادیملا »  » نابایخ لوا  رد  هک  هلبج » برد   » هب

بصنم نیا  راد  هدهع  دیس  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  يرغص  تبیغ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  صاخ  بیان  نیمود  - 2
.دیدرگ

: دنتشون نینچ  ءادفلا  هل  یحور  هللا  هیقب  ترضح  نامیالوم  وا  دییات  رد 

« .دزاس یم  داشلد  ار  وا  هک  دراد  یتلزنم  ماقم و  ام  شیپ  رد  وا  تسام و  دامتعا  قوثو و  دروم  لاح  نیمه  رد  وا  »

.درک یم  لمع  دوخ  فیاظو  هب  هیقت  لاح  رد  شتباین  ترافس و  نارود  رد  نامثع  نب  دمحم 
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یتخبون حور  نب  نیسح 

تشاد یم  میدقت  جع )  ) يدهم ترضح  رضحم  هب  ار  همه  یناهنپ  تروص  هب  درک و  یم  تفایرد  نایعیش  زا  ار  هیعرش  هوجو  لاوما و 
رد هتفریذپ و  ناج  لد و  اب  نیتسار  نایعیـش  هب  ار  وا  تلاکو  .دیناسر  یم  فرـصم  هب  دوب  هدومرف  ررقم  ترـضح  هک  يا  هنوگ  هب  ای  و 

.دنتشادن يدیدرت  وا  تقاثو  تلادع و 

تفر و ایند  زا  يرجه  لاس 305  رد  ماجنارـس  تباین ، عیفر  تسپ  يدصت  راختفا  تمدخ  يدنا  لاس و  لهچ  زا  سپ  نامثع  نب  دمحم 
.دش هدرپس  كاخ  هب  شراوگرزب  ردپ  ربق  یکیدزن  رد 

هب يرجه  لاس 305  رد  دوب ، نامثع  نب  دمحم  رازگراک  لیکو و  يرکسع و  ماما  صوصخم  هباحص  زا  یتخبون  حور  نب  نیـسح  - 3
.دش هدیزگرب  تباین  هب  ءادفلا  هل  یحور  رصع  ماما  رما 

ار يو  ام  دوب : هتشون  نینچ  درک  تفایرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  يا  همان  نیلوا  رد  .دوب  تخبون  نادناخ  زا  یناریا و  حور  نب  نیـسح 
هاگا وا  همان  زا  .دنک  لاحشوخ  ار  وا  دوخ  تایانع  اب  دناسانـشب و  وا  هب  ار  دوخ  ياه  يدونـشخ  اه و  یبوخ  مامت  دنوادخ  .میانـش  یم 

دنوادـخ تسوا ، يدونـشخ  ببـس  هک  دراد  یماـقم  اـم  دزن  وا  .میراد  ناـنیمطا  میا ، هدرک  راذـگاو  هک  یتیلوئـسم  رد  وا  هب  میدـش و 
.دنک رتنوزفا  وا  هب  ار  شنپماسحا 
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يرمس دمحم  نب  یلع 

هقف رد  یباتک  وا  .دوب  رادروخرب  الاب  یملع  ماقم  زا  تشاد  هدهع  رب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تباین  لاس  کی  تسیب و  هک  حور  نب  نیسح 
نب یلع   » .دـندرک یم  يوریپ  يو  زا  تهاقف  ملع و  مامت  اب  رـصع  نآ  رد  مق  هیملع  هزوح  زور  نآ  ياملع  هک  تشون  « بیداتلا  » مان هب 
مق هب  درک و  تفایرد  يو  زا  ار  شیاهـشسرپ  خـساپ  و  تفر ، دادـغب  هب  حور  نی  نیـسح  اـب  رادـید  يارب  مق ، رادـمان  ثدـحم  هیوباـب »

.تشگزاب

.دش راذاو  حور  نب  نیسح  هب  دشن و  راذگاو  امش  هب  تباین  ریما  دش  روطچ  هک  دندرک  لاوس  یتخبون  لهسوبا  زا 

ناشن ار  وا  ات  دننک  هعطق  هعطق  ار  شندب  دشاب و  هتـشاد  ناهنپ  دوخ  سابل  ریز  رد  ار  ءادفلا  هل  یحور  نامز  ماما  رگا  تفگ  خـساپ  رد 
.درک دهاوخن  ار  يراک  نینچ  زگره  دهد 

.دش هدرپس  كاخ  هب  دادغب  هیتخبون  لحم  رد  تفای و  تافو  لاس 326  نابعش  رد 18  ماجنارس  حور  نب  نیسح 

تباین هب  ار  يرمس  نب  یلع  مان  هب  دادغب  ردقنارگ  تیصخش  جع )  ) رصع ماما  روتـسد  هب  شالت ، لاس  زا 21  سپ  حور  نب  نیسح  - 4
.درک یفرعم 

یلو تفرگ  هدهع  رب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تباین  يرجه  نابعش 329  همین  ات  نابعش 326  زا  دمحم  نب  یلع 
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يا هدع  یتقو  دومن و  مادقا  داد  یم  ماجنا  حور  نب  نیـسح  هچنآ  هب  وا  .درکن  یفرعم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  یـسک  گرم  ماگنه 
متـسین رومام  نم  تفگ  تشادن  راهظا  هراب  نیا  رد  ینخـس  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  لیکو  هک  دنتفگ  دندش و  عمج  يو  دزن  نایعیـش  زا 

هاگان دندوب  شفارطا  ناگرزب  زا  يا  هدع  زور  کی  منک ، یفرعم  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  بیان  ناونع  هب  دوخ  زا  دعب  ار  یـسک  هک 
نانآ .تفر  ایند  زا  تعاس  نیا  رد  وا  دیامرف ، تیانع  رجا  قودص ) خیش  ردپ   ) یمق هبوباب  نب  یلع  تبیصم  رد  امش  هب  دنوادخ  تفگ 

.تسا هدومن  تلحر  یمق  هیوباب  نب  یلع  تعاس  نامه  هک  دیسر  ربخ  دعب  زور  ای 18  .دندرک 17  تشاددای  ار  هام  زور و  تعاس و 

: دیسر وا  هادف  انحورا  هللا  هیقب  ترضح  زا  نومضم  نیا  هب  يا  همان  شتافو  زا  لبق  زور  دنچ 

ْعَمْجاَف ٍماَّیَأ  ِهَّتِـس  َْنَیب  َکَْنَیب َو  اَم  ٌّتِیَم  َّکَنِإَف  َکِیف  َکـِناَوْخِإ  َرْجَأ  ُهَّللا  َمَظْعَأ  َّيِرُمَّـسلا  ٍدَّـمَُحم  َْنب  َِّیلَع  اَـی  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
َدَْعب َِکلَذ  ُهُرْکِذ َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِنْذِإ  َدَْعب  ّاَلِإ  َروُهُظ  اَلَف  ُهَّماَّتلا  ُهَْبیَْغلا  ِتَعَقَو  ْدَقَف  َِکتاَفَو  َدـَْعب  َکَماَقَم  َموُقَیَف  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ِصُوت  َال  َكَْرمَأ َو 

ِجوُرُخ َْلبَق  َهَدَـهاَشُْملا  یَعَّدا  ِنَمَف  َالَأ  َهَدَـهاَشُْملا  یِعَّدَـی  ْنَم  ِیتَعیِـش  َیلِإ  ِیتْأَیَـس  ًارْوَج َو  ِضْرَْألا  ِءاَِلْتما  ِبُولُْقلا َو  ِهَوْسَق  ِدَـمَْألا َو  ِلوُط 
« ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاَلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  ٍرَتْفُم َو  ٌباَّذَک  َوُهَف  ِهَْحیَّصلا  ِِّیناَیْفُّسلا َو 
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( قودص نیدلا  لامک  یسوط و  خیش  تبیغ  راحب ج51 و  بیان  راهچ  ره  كرادم  )

شش ات  وت  دراد ، گرزب  ار  تناردارب  شاداپ  وت  تبیـصم  رد  دنوادخ  يرمـس  دمحم  نب  یلع  يا  نابرهم ، هدنـشخب و  دنوادخ  مان  هب 
هب دوش ، وت  نیـشناج  وت  زا  سپ  هک  نکم  تیـصو  سک  چـیه  هب  روآ و  مهارف  ار  شیوخ  روما  سپ  تفر ، یهاوخ  ایند  زا  رگید  زور 

تواسق ینالوط و  تدم  زا  سپ  نآ  دهد و  نامرف  لاعتم  يادخ  هک  هاگنآ  ات  دوب  دهاوخن  يروهظ  دش و  عقاو  يربک » تبیغ   » قیقحت
بیان ناونع  هب  بئاغ  ماـما  اـب  طاـبترا  و   ) هدـهاشم یعدـم  نم  نایعیـش  دزن  يدارفا  يدوز  هب  تسا و  متـس  زا  نیمز  ندـش  رپ  اـهلد و 

تمالع ود  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  « ) هحیـص  » زا شیپ  و  ینایفـس » جورخ   » زا شیپ  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  .دـنوش  یم  صاـخ )
تسا هدننز  ارتفا  وگغورد و  دیامن  ییاعدا  نینچ  دوش ) یم  عقاو  هادف  انحاورا  رصع  ماما  روهظ  کیدزن  هک  دنتسه  یتامالع  زا  یعطق 

« ِمیظَعلا ِّیلَعلا  ِهللاِاب  ّاِلا  َهَُوق  َلوح َو ال  َو ال 

»

.دیدرگ زاغآ  يربک  تبیغ  تفر و  ایند  زا  يرمس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  مالسلا  هیلع  ماما  صاخ  ریفس  نیرخآ  مشش  زور  تسرد 

تبیغ هدوب ) لاس  مینک 74  باسح  مالـسلا  هیلع  ماما  دالیم  ار  نآ  ادـبم  رگا  و   ) دوب لاـس  اعمج 69  هک  يرغـص  تبیغ  نتفای  نایاپ  اب 
يرغص تبیغ  رد  دش ، زاغآ  يربک 
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هلیـسو ي هب  تسناوت  یم  نایعیـش  زا  یـسک  ره  دوب و  دودـحم  یلو  دوبن  عطق  یلک  روط  هب  هادـفلا  هل  یحور  ماـما  اـب  مدرم  هطبار ي 
طسوت دناسرب و  مالسلا  هیلع  ماما  ضرع  هب  ار  دوخ  لئاسم  تالکشم و  هدرک و  رارقرب  طابترا  راوگرزب  نآ  اب  ترـضح  صاخ  باون 

رد یلو  .دـنوش  بایفرـش  هیلع  هللا  مالـس  نامز  ماما  رـضحم  هب  هک  دوب  رودـقم  یـضعب  يارب  مه  یهاگ  دراد و  تفایرد  خـساپ  ناـنآ 
عرـش ماکحا  هب  ناهاگآ  دیلقت و  عجارم  ماع و  باون  هب  دوخ  لئاسم  رد  دـندش  فلکم  مدرم  دـش و  عطق  طابترا  يربک  تبیغ  نارود 

.دننک هعجارم 

لاوس ترضح  زا  هلظنح  نب  رمع  هک  دنک  یم  لقن  ار  یلصفم  ثیدح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جاجتحا  باتک  رد  یـسربط  موحرم 
: دومرف نینچ  خساپ  زا  یشخب  رد  ترضح  هاگنآ  دومن ،

ًامکاح مکیلَع  ُُهتلَعَج  دَق  ّینِاَف  امکُح ، ِِهب  ایِضرَیلَف  انُماکحَا ، َفِرُع  َو  انِمارَح ، اِنلالَح َو  ِیف  َرَظَن  َو  اُنثیدَح ، َيِوُردَق  نَّمِم  مکنِم  َناک  نَم  »
ِكرِّشلا َنِم  ٍدَـح  یلع  َوُه  ِهللا َو  یَلَع  ٌدار  ٌِرفاک َو  انیَلَع  ُداُّرلا  َّدَر َو  اـنیَلَع  َّفَخَتـِسا َو  ِهللا  ِمکُِحب  اـمَّنِاَف  ُهنِم  ُهِلبقَی  َمل  ٍمکُِحب َو  َمَکَح  اذِاَـف 

(1) ِهللاِاب »

ياوتف مکح  هب  دشاب  ام  ماکحا  هب  يانـشآ  دشاب و  رظن  بحاص  ام  مارح  لالح و  رد  دنک و  لقن  ار  ام  ثیداحا  امـش  نایم  زا  سک  ره 
نم هک  اریز  .دیهدب  تیاضر  وا 

253 ص :

راحبلا ج2 ص381 هنیفس  - 1

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 261 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12756/AKS BARNAMEH/#content_note_253_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  اضر  ماما  رهطم  مرح  رد  جع ) ) رصع ماما  ترایز 

کبس ار  ادخ  مکح  هک  دنادب  دنکن  لوبق  ار  نآ  یسک  دنیامن و  رداص  ار  یمکح  ناشیا  رگا  ما و  هداد  رارق  مکاح  امـش  رب  ار  ناشیا 
.تسا هتفر  شیپ  ادخ  هب  كرش  دح  ات  هدرک و  در  ار  همئا  ام  عقاو  رد  هدرمش و 

یسک رب  دوش و  نیب  اهنآ  رظن  اب  ادخ  مارح  لالح و  دیاب  تسا و  هیقف  یلو  تسد  هب  نیملسم  روما  يربک  تبیغ  نامز  رد  هکنآ  هجیتن 
هیقب ترضح  هصاخ  همئا و  هدش  دییات  هک  ناراوگرزب  نآ  زا  هک  تسا  مزال  بجاو و  هدیسرن  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  هجرد  هب  هک 

.دیامن دیلقت  تیعبت و  دنتسه  مالسلا  هیلع  هللا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  رهطم  مرح  رد  جع ) ) رصع ماما  ترایز 

َعِطاق ای  َکیلَع  ُمالَّسلا  ِنآرُقلا ، َکیرـش  ای  َکیلَع  ُمالَّسلا  ِنامحَّرلا ، َهَفیلَخ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنامَّزلا ، َبحاـص  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  . 43
(1) َنیموصعَملا » َنیرِهاطلا  َكِدادجَا  َنیبیَّطلا َو  َِکئابآ  یلع  َکیلَع َو  ُمالَّسلا  ِّناجلا  ِسنِالا َو  َماما  ای  َکیلع  ُمالَّسلا  َناهُربلا 

يا وت  رب  مالس  نارق ، گنـس  مه  کیرـش و  يا  وت  رب  مالـس  نامحر ، يادخ  نیـشناج  يا  وت  رب  مالـس  نامز ، بحاص  يا  وت  رب  مالس 
رب مالس  ناینج ، نایمدآ و  ماما  يا  وت  رب  مالس  لیلد ، ناهرب و  اب  نارگید  رب  هدنوش  هریچ 
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تسانعم هچ  هب  نارقلا  کیرش 

.داب ناتراثن  یهلا  ياه  تکرب  تمحر و  و  دندوب ، موصعم  هک  تا  هزیکاپ  ناردپ  كاپ و  دادجا  رب  وت و 

: نآرقلا کیرش  ای  َکیلع  ُمالَّسلا 

یلاعت كرابت و  دـنوادخ  هب  نتـشاد  باصتنا  قلخ و  تیادـه  رد  تکرـش  نیا  تسا ؟ نآرق  کیرـش  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما 
هدارا یهلا و  رما  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تسا  لاعتم  راگدرورپ  بناج  زا  طـقف  یحو  نآرق و  هک  روط  ناـمه  ینعی  .تسا 

.تسادخ بناج  زا  هدش ي  تیانع  دنراد  تمظع  ماقم  تالامک و  مولع و  زا  هچنآ  دنوش و  یم  تماما  هب  بوصنم  وا 

.دنتسه کیکفت  لباق  ریغ  یندشان و  ادج  مه  زا  نئمطم و  کیرش  ود  ترتع  نآرق و 

.دنک یم  دییات  ار  تقیقح  نیا  تسا  عطاق  مکحم و  دنس  رظن  زا  یمالسا و  ياه  هورگ  عیمج  قافتا  دروم  هک  نیلقث  ثیدح 

َّیَلَع ادرَی  یّتَـح  َاـقِرَتفَی  َنل  اـمُهَّنِا  ًادـَبَا َو  اُّولَـضَت  َنل  اـمِِهب  ُمتکَّسَمَت  نإ  اـم  یتـَیب  ُلـهَا  یتَرتِـع  ِهللا َو  َباـتِک  ِنیلَقَّثلا  ُمُکیف  ٌكراـت  ّینِا  »
(1) َضوَحلا »

نیا هب  هک  یتقو  ات  امش  مدوخ  تیب  لها  ترتع و  يرگید  نآرق و  ادخ ، باتک  یکی  مراذگ  یم  اهبنارگ  تناما  ود  امـش  نایم  رد  نم 
هارمگ دییوج  کسمت  ود 
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.دنوش یمن  ادج  مه  زا  هاگچیه  نم  راگدای  ود  نیا  دش و  دیهاوخن 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُنیبَتـسی ُُبتُکلا َو  ِتَهََّون  اـِهب  ِنآرقلا َو  ُمَکُحم  ُریدَتـسَی  اـهیلَع  ُِبتُکلا  ِعیِمَج  َبُطق  َو  ِنآرُقلا ، َبُطق  ِتیبـلا  َلـهَا  اـُنتَیالَو  َلَـعَج  َهللا  َّنِا 
یشایع ج1 ص5. ریسفت  ُنامیالا »

هلیسو هب  دخرچ و  یمنآ  درگ  رب  مکحم  نآرق  هک  تسا  هداد  رارق  ینامـسآ  ياهباتک  همه ي  بطق  ار  تیب ، لها  ام ، تیالو  دنوادخ 
.دوش یم  راکشآ  نشور و  نامیا  دبای و  یم  تمظع  یهلا  ياهباتک  تیالو ، نآ  ي 

(1) ُهنَع » مُکُِربُخا  نِکلَو  َقِطنَی ، َنل  َو  ُهوُقِطنَتساَف ، َنآرُقلا  َِکلذ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمومریما 

.منک یم  هاگآ  نآ  زا  ار  امش  نم  هکلب  تفگ ، دهاوخن  نخس  شدوخ  زگره  وا  اما  دیروآ ، نابز  هب  ار  نآ  سپ  تسا ، نآرق  نیا 

تسا نآرق  رسفم  هدننک و  نایب  نینزان  نآ  هک  ارچ  میوش  یم  ءادفلا  هل  یحور  رصع  ماما  ندوب  نارقلا  کیرـش  هجوتم  يدح  ات  الاح 
مالسلا هیلع  یلع  نامیالوم  .تشگ  دهاوخ  راکشآ  رهاظ و  وا  طسوت  هدنام  لوهجم  شا  همیرک  تلود  رصع  ات  فیرش  نآرق  ار  هچنآ 

هللا یلص  ربمایپ  ترتع  یتقو  هغالبلا  جهن  هبطخ 87  رد 
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ناینج ناسنا و  ماما 

« ِنآرُقلا ِلِزانَم  ِنَسحَِاب  مهولِرنَاَف  ِقدِّصلا ، ُهَنِسلَا  ِنیِّدلا َو  ُمالعَا  ِّقَحلا َو  ُهَّمِزأ  مُه  : » دیامرف یم  دنک  یم  فیصوت  ار  هلا  هیلع و 

رد ار  نانآ  سپ  .ییوگتـسار  یتسار و  ياهنابز  نید و  ياه  هناشن  و  دنناشک ) یم  قح  يوس  هب  ار  امـش   ) دنتـسه قح  ياه  مامز  نانآ 
یم نآرق  هک  ار  يراک  نامه  ینعی  نآرقلا  کیرـش  هک  منک  یم  ضرع  مالک  کـی  رد  .دـیروآ و  دورف  نآرق  ياـه  هاـگلزنم  نیرتهب 

.دهد یم  ماجنا  ءادفلا  هل  یحور  رصع  ماما  دنک 

: َّناجلا ِسنالا َو  َماما  ای  َکیَلَع  مالَّسلا 

.تسه زین  ناینج  ماما  تساهناسنا  همه  ماما  هک  روطنامه  مالسلا  هیلعس  نامز  ماما 

نآ دزن  يا  هدـع  دـش  هتفگ  نم  هب  .متـساوخ  هزاجا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  تمدـخ  هب  ندیـسر  يارب  دـیوگ : یم  یلاـمث  هزمحوبا ي 
نم هب  ترضح  نآ  .متخانشن  ار  اهنآ  نم  هک  دندمآ  نوریب  يدارفا  يدنچ ) زا  سپ   ) دنیایب نوریب  ات  نک  ربص  یمک  .دنتسه  ترـضح 

دکچ و یم  نوخ  ناشیاهریشمش  زا  تسا و  هیما  ینب  نامز  کنیا  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مدیسر و  تمدخ  .داد  یبایفرـش  هزاجا 
دوخ ینید  لئاسم  زا  شـسرپ  يارب  هک  دـندوب  ام  هعیـش  ناینج  زا  یتایه  اهنآ  هزمحابا ! يا  دومرف : ینک !؟ یم  تاقالم  ناشیا  اـب  اـمش 

.دندوب هدمآ 

257 ص :

ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  جع )  ) يدهملا حلاص  ابا  www.Ghaemiyeh.comتخانش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 288زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


.َنیموصعَملا َنیرهاّطلا  َكِدادجَا  َنیبیَّطلا َو  َِکئابَا  یلع  ُمالَّسلا 

.تموصعم نیرهاط و  دادجا  هزیکاپ و  ناردپ  رب  مالس 

لقتنم هزیکاپ  ياهمحر  هب  كاپ  ياهبلـص  زا  همه  دـندوب  هزیکاپ  كاپ و  یگمه  لسن  لبق  لـسن  جـع )  ) رـصع ماـما  دادـجا  ناردـپ و 
.دندش

(1) ًاریهطت » مُکُرِّهَُطی  ِتیَبلا َو  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  ُهللا  ُدیُری  امَّنِا  »

.دنک نات  هزیکاپ  دربب و  تیب  لها  امش  زا  ار  یکاپ  ان  دهاوخ  یم  ادخ  هک  تسا  نیا  قح 

هب يزامن  ره  ماگنه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدوب  نایرج  نیا  دـهاش  هزور  همه  هام  هن  ام   » هک هدرک  تیاور  سابع  نبا 
َبِهُذِیل ُهللا  ُدیُری  امَّنِا  وا «  تاکرب  ادخ و  تمحر  تیب و  لها  امـش  رب  مالـس  : » تفگ دمآ و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ  رد 

« ًاریهطت مُکُرِّهَُطی  ِتیَبلا َو  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع 

: هک میهد  یم  تداهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ادهشلا  دیس  ترضح  هقلطم  ترایز  رد 

« اهِساجنَِاب ُهَِّیلِهاجلا  َکسِجُنت  َمل  ِهَرَّهَطُملا  ِماحرَالا  ِهَِخماّشلا َو  ِبالصَالا  یف  ًارون  َتنُک  َکَّنَا  ُدَهشَا  »

هدولآ تیلهاـج  نارود  ياـه  يدـیلپ  هب  هزیکاـپ  ماـحرا  رد  راوگرزب و  ياـهناسنا  يابلُـص  رد  يدوب  يروـن  وـت  هک  مهد  یم  تداـهش 
.يدشن
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نابعش همین  بش  ترایز 

: نامحَّرلا َهَفَلَخ  ای  َکیلَع  ُمالَّسلا  نامَّزلا ، َبحاص  ای  کیلع  ُمالَّسلا 

*** ** ***

مربهر يداه و  رورس و  راهچ  تسا و  تشه  همطاف ***  لسن  زا  هک  شاب  هاوگ  بر  ای 

مرب رد  چیه  دوبن  يدشرم  يریپ و  يرکسعروپ ***  یحو ، بئاغ  ماما  رب  زج 

مرگید دیما  وت  دیما  زا  ریغ  تسین ***  هک  رذگ  رد  متیصعم  مرج و  بر ز  ای 

*** ** ****

تیـصعم زا  هدولآ  رابغ  ياوه  هانگ و  بالجنم  رد  هک  بایرد  ار  ام  میرادـن ، راظتنا  وت  زا  یناـبرهم  زج  ! ناـبرهم يادـخ  نیـشناج  يا 
، َثوغلَا َثوغلَا ، : » هد ناـمتاجن  تاـجن ، قیرغ  يا  ناـمزلا ، رخآ  ياـه  هنتف  ناـشورخ  جاوـما  نیا  زا  ریگب و  ار  نامتـسد  میرو ، هطوـغ 

.َلَجَعلَا َلَجَعلَا ، َلَجَعلَا ، َهَعاّسلَا ، َهَعاّسلَا ، َهَعاّسلَا ، ینکِردَا ، ینکِردَا ، ینکِردَا ، َثوَغلَا ،

: نابعش همین  بش  ترایز 

ماما دایم  بش  اب  فداصم  هک  اصوصخ  تسا  شزرا  تلیضف و  ياراد  ناضمر  كرابم  هام  رد  ردق  ياهبـش  دننامه  نابعـش  همین  بش 
هرابرد هک  شیاهزارف  زا  یـضعب  هب  اهنآ و  زا  یکی  هب  هک  هدش  لقن  بش  نآ  يارب  ترایز  اعد و  دنچ  .تسا  ءادـفلا  هل  یحور  رـصع 

.میزادرپ یم  تسه  نامراوگرزب  ماما  تیصخش  یفرعم  ي 
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َلِّدَبُم ال  ًالدَـع ، ًاقدِـص َو  َُکتَِملَک  تَّمَتَف  ًالـضَف  اهلـضَف  یِلا  َتنَرَق  یتَّلَا  اهِدوعوَم ، َِکتَّجُح َو  َو  اهِدُولوَم ،   َ ِهِذـه اِنتَلَیل  ِقَِحب  َّمُهّللَا  .» 44
: َِکتایال َبِّقَعُمِأل  َِکتاِملَِکل َو 

یتسارب و وت  هملک ي  دـش  مامت  یلـضف و  نآ  لضف  هب  يدرک  نیرق  هک  نآ  دوعوم  وت و  تجح  نآ  دولوم  ام و  بشما  قح  هب  ایادـخ 
.تتایآ يارب  تسین  يدرگیپ  تتاملک و  رب  تسین  یلدبم  تلادع 

هل نیملاعلا  حاورا  یحور و  رصع  ماما  هللا  هیقب  ترضح  ءارماس  رهـش  رد  يرجه  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  مهدزناپ  هعمج 
.دوشگ ناهج  هب  مشچ  ءادفلا 

همین بشما  همع  دومرف : تساوخ و  ارم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  رتخد  همیکح 
.دشاب یم  نیمز  يور  رد  تجح  وا  هک  دزاس  یم  دلوتم  ار  یصخش  هدنخرف  بش  نیا  رد  دنوادخ  هک  نک  راطفا  ام  دزن  تسا  نابعش 

! مدیدن یمارگ  يوناب  نیا  رد  یگلماح  زا  يرثا  موش  تیادف  متفگ : .سجرن  دومرف : تسیک ؟ كرابم  دنزرف  نیا  ردام  مدرک : ضرع 

ار نم  ياپ  شفک  دـمآ و  نوتاخ  سجرن  ماقم  یلاع  يوناب  مدرک  مالـس  مدـش  هناخ  دراو  .شاب  ام  دزن  میوگ  یم  نیمه  يارب  دومرف :
: تفگ ییوت ! ام  نادناخ  نم و  يوناب  کمتفگ  ریخب ! بش  نم  يوناب  يا  تفگ : دروآ و  نوریب 
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ات دوب  دهاوخ  ناهج  ود  رورس  هک  دیامرف ، یم  تیانع  وت  هب  يرـسپ  دنوادخ  بشما  ناج  رتخد  متفگ : گرزب  ماقم  نیا  اجک و  نم  هن 
بش زامن  ماجنا  يارب  هاگرحـس  مدیباوخ ، مدرک و  راطفا  زامن  هماقا  زا  سپ  .تسـشن  ایح  بجح و  لامک  اب  دینـش  نم  زا  ار  مالک  نیا 
دنچ زا  دعب  هک  مدیباوخ  هرابود  زامن  بیقعت  زا  سپ  .تسین  يربخ  وا  لمح  عضو  زا  هدیباو و  سجرن  مدید  زامن  زا  دـعب  .متـسااخرب 

.تسین دوهشم  يو  رد  یتمالع  هنوگچیه  یلو  تسا  رادیب  زین  سجرن  مدید  مدش  رادیب  بارضا  اب  يا  هظحل 

دنلب يادص  اب  دنتشاد  فیرشت  هک  یناکم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ناهگان  هک  منک  دیدرت  مالسلا  هیلع  ماما  هدعو ي  رد  هک  دوب  کیدزن 
: دندومرف هدز  ادص  ارم 

.تسا کیدزن  تقو  هک  نکم  لیجعت  همع ! َبُرَق » دَق  َرمَالا  َّنِاَف  َهَّمَع  ای  یلَجعَت  «ال 

نیا رد  .مدش  سی ) هدجـس و  ملا   ) هروس ي ندناوخ  لوغـشم  مدینـش  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  كرابم  يادص  هک  نیمه 
دوخ ایآ  مدیسرپ : مدرک و  يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  مدش و  کیدزن  يو  هب  نم  .تساخرب  باوخ  زا  بارطضا  لاح  اب  سجرن  عقوم 

.مداد وت  هب  هک  تسا  هدژم  نامه  نیا  راد ، يوق  لد  شابم و  تحاران  متفگ : .يرآ  تفگ : ینک ؟ یم  ساسحا  يزیچ 
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رکذ هتـشاذگ و  نیمز  يور  ار  هدجـس  هناگتفه  عضاوم  هک  مدید  ار  هراپ  هام  نآ  دش  دلوتم  هیلع  هللا  مالـس  رمالا  بحاص  دعب  یکدنا 
.دوب هزیکاپ  كاپ و  تدالو  شیالآ  زا  رگید  نادازون  فالخرب  هک  یلاح  رد  متفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  دیوگ : یم  قح 

هنیس هب  ار  وا  مدرب ، شراوگرزب  ردپ  دزن  ار  وا  روایب ، نم  دزن  ار  مدنزرف  ! ناج همع  دز : ادص  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ماگنه  نیا  رد 
دولوم نآ  .نزب  فرح  مدـنزرف  َّیَُنب » اـی  مَّلَکَت  : » دومرف دیـشک و  وا  شوگ  مشچ و  رب  تسد  دراذـگ و  شناـهد  رد  ناـبز  دینابـسچ و 

ُمالَّسلا َو ِهیلَع  َنینِموُملاریمَا  یلَع  ّیلَص  َُّمث  ِهللا  ُلوسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهـشَا  َُهل َو  َکیرَـش  ُهَدحَو ال  هللا  ّاِلا  َهِلا  نَا ال  ُدَهـشَا  : » تفگ دوعـسم 
« َمَجحَا َُّمث  ِهیبَا  یلَع  َفَقَو  نَا  یِلا  ِهَِمئَالا  َیلع 

نیرهاط همئا  نینموملاریما و  رب  سپـس  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تلاـسر  راـگدرورپ و  تینادـحو  هب  مهد  یم  تداـهش 
.هدرک مالس  دوشگ و  ناگدید  دیسر  شردپ  مان  هب  نوچ  داتسرف و  دورد  مالسلا  مهیلع 

مالس مدرب  شردام  دزن  ار  وا  .نادرگرب  نم  دزن  زاب  دنک و  مالس  زین  وا  هب  ات  ربب  شردام  دزن  ار  وا  ناج : همع  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
شمالس باوج  زین  ردام  .درک 
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(1) مدنادرگرب » مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شیپ  ار  وا  سپس  داد  ار 

: تسا هدورس  نینچ  روهظلا  مئالع  یف  روهدلا  بهاوم  باتک  بحاص  یناهجریم  موحرم 

*** ** ***

هنابش هآ  نیا  تمغ  زا  مدشک  رخآ  هنابز ***  وت  رجه  شتآ  مدشک  لد  رد 

هناخ هب  هناخ  تبلط  رد  مور  دنچ  ات  یک ***  ات  وت  يرود  هدید ز  زا  دکچ  منوخ 

هناشن وت  زا  مبلط  یم  مرذگ  اج  ره  میوج ***  وت  يارآ  لد  رهم  مرگن  وس  ره 

هناگی ّرد  يا  وت  لصو  دهد  تسد  رگ  ناج ***  دهد  وت  ياپ  هب  هک  دش  نآ  رس  رب  لد 

هن ای  وت  رادید  تلود  مدوش  يزور  يزور ***  هک  زوریف  علاط  نآ  دسر  ایآ 

هنایم بیاغ ز  وت  لوغشم و  همه  نارای  دنیب ***  وت  ناشیرپ  عمج  ره  هب  تسا  تخس 

هنامز روج  زا  دوخ  نارای  همه  ناهرب  نیچرب ***  وت  روج  متس و  طاسب  زیخرب 

هناهش گنروا  رب  هیکت  ینز  هک  يزور  دنیب ***  وت  رادید  هک  تسا  دیما  هب  ناریح 

*** ** ***
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نابعش همین  دولوم 

ییاج ره  نک ت  يریگتـسد  ار  نانآ  بایرد و  ار  اـم  زورما  لـسن  دـش  لـماک  هللا  هملک  تدوجو  اـب  هکنآ  يا  نابعـش  همین  دولوم  يا 
.دنهدن رارق  دوخ  يوگلا  ار  یتیوه  یب  درف  ره  دنرواین و  ور  يرواب  هشیدنا و  ره  هب  دنورن و 

.دندرگ وت  ناریح  هلاو و  هدمآ و  قوش  هب  دنشونب و  شیسدق  ياه  هولج  ماج  زا  هدمآ و  لماک  ناسنا  غارس  هب 

هدـمآ و ناشتایقالخا  تاداقتعا و  گنج  هب  زور  لیاسو  عاونا  اب  نانمـشد  دـنا  هتفرگ  رارق  یتخـس  شیامزآ  رد  ام  ناناوج  ناج ، الوم 
.دنور یم  تسد  زا  دنراد 

هک ییامرفن  غیرد  ام  زا  ار  تتیانع  فطل و  هک  میهد  یم  تدنگوس  ناشنامیا  اب  دّهعتم و  ناردام  ناردـپ و  لد  زوس  هآ  هب  اراوگرزب ،
! زیچ همه  زا  ندش  یهت  ینعی  ندوب  وت  یب 

نک ناسآ  ار  هدزمتام  ار  نم  تالکشم  نک ***  نامرد  تمرک  زا  ارم  زوسناج  درد 

نک نارود  نآ  رد  رمع  نیا  زا  تسا  یقاب  هچنآ  لاصو ***  نارود  ترسح  رد  هدش  یط  نم  رمع 

نک نافوط  هکلهم  نآ  زا  وت  مناما  رد  تسا ***  نز  جوم  نتف  يایرد  هک ز  اهرطخ  هچ 

نک ناریو  نب  هیاپ و  زا  متس  رفک و  خاک  ریگ ***  يدنوادخ  تسد  نآ  رد  هشیت 

نک نآرق  یلع و  لآ  تزع  رگ  هولج  وش ***  رهاظ  يرظن ، زا  ناهن  هک  يزیزع  يا 
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( جع ) ترضح روهظ  كرد  تساوخرد 

نک ناسحا  نم  هب  شیوخ  تمحرم  روخ  رد  نسح ***  ندعم  يا  وت ، مهاوخ ز  هک چ  منادن  نم 

نک نامهم  دوخ  هدرپارس  هب  ار  یجتلم  دوش ***  وحم  وت  ینارون  هرهچ  رد  هک  ات 

*** ** ***

نِرقاَو ِهِراصنَا  نِم  انلَعجاَو  ُهَمایق  ُهَروهُظ َو  ُهَماّیَا َو  اِنب  كِردَا  َّمُهللَا َو  مِهِِملاوع ، نَع  ِروتـسَملا  ُمِهِِمئاق  مِهِمَتاخ َو  یلَع  َّلَـصَف  َمُهللَا  . 45
َمَحرَا ای  نیملاس ، ءوُّسلا  َنِم  َنیِمئاق َو  ِهِّقَِحب  َنیِمناغ َو  ِهَتَبحُِـصب  َنیمِعان َو  ِِهَتلوَد  یف  اِنیحَا  ِِهئاصَلُخ َو  ِِهناوعَا َو  یف  اـنُبتکا  ِهِراـِثب َو  اـنَراث 

: َنیمِحاّرلا

ات ناسرب  ترـضح  نآ  نارود  هب  ار  ام  اهلا  اـهنآ ، ملاوع  زا  تسا  نهاـنپ  هک  اـهنآ  مئاـق  نیمومـصعم و  متاـخ  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
نارای ءزج  ار  ام  نک و  نیرق  یمارگ  نآ  یهاوخنوخ  هب  ار  ام  یهاوخنوخ  هد و  رارق  وا  نارای  زا  ار  اـم  مینک و  شماـیق  روهظ و  كرد 
هارمه تبحـص و  مه  وا  اب  میـشاب و  شدوجو  تمعن  زا  معنتم  ات  نک  هدنز  ترـضح  همیرک  تلود  رد  ار  ام  سیونب و  شنادنتمدارا  و 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  مینامب  رانک  يدب  زا  اجر و  اپ  وا  قح  هب  میدرگ و 

مه تسا  یگرزب  راختفا  هک  تسا  ءادفلا  هل  یحور  رـصع  ماما  روهظ  كرد  تساورد  بش  همین  بش  ياعد  شخب  نیا  مایپ  نیرتشیب 
.ندش شنارای  ئزج  ترضح و  نآ  اب  یتبحص 
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: تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  میشاب  يرفن  رازه  هد  نآ  ءزج  میتسین  رفن  ءزج 313  رگا  هک  مینک  شالت 

َسانلا اعَد  و  ربنملا ، َدَعَـص  ِجورخلا ، یف  ِمئاقلل  َّلَجَو  َّزع  َنِذأ  اذا  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابَا  ُتعِمَـس  َلاق : رمُع  نب  لّضفملا  يور  »
یلع ُلزنَیلَف  ِهیتای  یتح  مالـسلا  هیلع  َلیئربج  ُهلالج  َّلَج  ُهللا  َثَعبَیَف  ِهلَمَِعب ، مهیف  ُلَمعَی  هلآ و  هیلع و  هللا  لـص  ِهللااـب  ُمُهَدَـشان  ِهسفَن و  ِلا 

، َكَدـی طِسبَا  َکُعیاُبی  نَم  لَّوَا  اـنَا  ُمـالَّسلا  هیلع  ُلـیئربج  ُلوقیف  ُمـالَّسلا  هیلع  ُِمئاـقلا  ُهِربخیَف  وعدـَت ؟ یـش ء  ُّيَا  یِلا  َلوقی  َُّمث  ِمیطحلا 
اهنِم ُریـسی  َُّمث  ٍسُفنَا  ِفالَا  َهَرـشَع  ُُهباحـصَا  َِّمُتی  یّتح  ِهَّکَِمب  ُمیقی  ُهُعیاُبیف َو  ًالجر  َرَـشَع  ِهَعـَضب  هئاِمثالث َو  ُهافاودق  ِهِدـی و  یلع  ُحَـسمَیَف 

(1) ِهَنیدَملا »

مئاق ترـضح  هب  مایق  هزاجا  دـنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـنک  یم  تیاور  رمع  نب  لـضفم 
شدوخ و قح  هرابرد ي  دهد  یم  دنگوس  يادخ  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  دور و  یم  ربنم  هب  دـهد  یم  جـع ) )

.دنک یم  لمع  درک  لمع  ربمایپ  هک  روط  نامه  دروآ و  یم  رد  ارجا  هب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  شدج  شور  نانآ  نیب  رد 

هبعک میطح  هطقن  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  غارس  هب  هکنیا  ات  دنک  یم  ثوعبم  ار  لیئربج  هلالج  لج  دنوادخ 
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یم وگزاب  مالسلا  هیلع  لیئربج  يارب  جع )  ) مئاق ترـضح  ینک ؟ یم  توعد  ار  مدرم  زیچ  هچ  هب  دیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  .دیآ 
سمل ار  ماما  ناتسد  لیئربج  نک  زاب  ار  تتـسد  منک  یم  تعیب  وت  اب  هک  متـسه  یـسک  لوا  نم  دیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  لیئربج  .دنک 

.دننک یم  تعیب  ترضح  نآ  اب  رفن  سپس 313  دنک و  یم 

.دنک یم  تکرح  هنیدم  يوس  هب  هاگنآ  دنسر  یم  رفن  رازه  هد  شنارای ب  دادعت  ات  دنام  یم  هکم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

، سفن بیذهت  دـنوش  یم  قحلم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هکم  رد  هک  میـشاب  يرفن  رازه  هد  ءزج  لقادـح  هک  یهاگیاج  هب  ندیـسر  يارب 
غلبم ورهر و  دعب  مینک و  ادیپ  تفرعم  نامیالوم  هب  تبسن  میراد  هفیظو  لوا  تسا ؛ یمازلا  یعرش  ماکحا  زا  تیعبت  فالخا و  هیفـصت 

.میشاب اقآ 

دنتسه هانگ  زا  رود  كاپ و  دارفا  رفن  رازه  هد  نآ  نیقی  عطق و  روط  هب  هک  میشابن  لفاغ  هداوناخ  شیوخ و  حالصا  زا  اتسار  نیمه  رد 
.دننک یم  ادیپ  ار  یمارگ  نآ  ندش  راصنا  ناوعا و  تقایل  هک 

: دیامرف یم  نایب  نینچنیا  ار  هللا  بزح  ادخ و  نید  نارای  ياه  هناشن  هغالبلا  جهن  همان 45  رد  نانموملاریما  نامیالوم 

، مُُهبونج مِهِعِجاضَم  نَع  تَفاَجت  و  مِهِداعَم ، ُفوَخ  مُهَنویُع  َرَهسَا  ٍرَشعَم  ِیف  ...اهَضرَف  اهَّبَر  یِلا  تَّدأ  ٍسفَِنل  یبوط  »
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«. َنوِحلفُملا ُمُه  ِهللا  ُبزِح  َِکئلوا  مُُهبونُذ ، مِهِرافِغتِسا  ِلوِطب  تَعَّشَقَت  َو  مُهُهافِش ، مِهِّبَر  ِرکِِذب  تَمَهمَه  َو 

هتاد و هگن  رادیب  ار  ناشنامشچ  ماگنه  بش  تمایق ، زور  فوخ  هک  نانآ  ...درک  ادا  شراگدرورپ  هب  ار  دوخ  هفیظو  هک  ینـسا  اشوخ 
نانآ .تسا  هدش  هدودز  ناشناهانگ  رافغتسا  يرایسب  زا  دبنج و  یم  دنواد  رکذ  هب  ناشیاهبل  هتخاس و  رود  مرن  رتسب  زا  ار  ناشیاهولهپ 

.تسا زوریپ  ادخ  بزح  هک  دینادب  دندنوادخ و  هورگ  بزح و 

ندش ترضح  رای  رایعم  ات  دراد  هتـشاد و  ام  رـصاعم  نامز  رد  نارای  نآ  زا  ییاه  هنومن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  منک  یم  ضرع  ریقح 
زا کی  ره  نآ  اب  هزرابم  هوحن ي  اب  هطبار ي  رد  نوعلم  ناخ  اضر  هرود ي  رد  باجح  فشک  يارجام  لیاوا  رد.میروآ  تسد  ار ب 

متـساد یمن  هکنیا  زا  مدوب  تحاراـن  رایـسب  نم  تفگ : یم  هیلع  هللا  همحر  یناـگیاپلگ  هللا  تیآ  موـحرم  .دنتـشاد  یـصاخ  رظن  اـملع 
.مبلطب دادمتـسا  ترـضح  نآ  زا  منک و  ادیپ  لسوت  هادـف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  هب  کنیا  زج  مدـیدن  یهار  تسیچ ، ام  هفیظو 

.دییامرف نیعم  ارم  هفیظو  نسحلا  نبای  مدرک : ضرع 

َرَهَظ اذِاَف   » دوب هدش  هتشون  نآ  رب  اناوخ  تشرد و  یطخ  اب  هک  مدید  ار  یگرزب  رایسب  يولبات  ایور  ملاع  رد  بش 
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.میرکلادبع خیش  هب  هعجارم  داب  امش  رب  دش ، رهاظ  اه  هنتف  تقو  ره  میرکلاُدبَع » خیِشب  مکیَلَعَف  نَتِفلا  ُمُکیَلَع 

ار تمه  رمک  دیاب  : » دومرف ناشیا  .متفگ  ار  مباوخ  هدیـسر ، يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  موحرم  تمدخ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا 
(1) مییامن » مادقا  نکمم  هار  ره  زا  ات  تسب 

*** ** ***

امن ینامحر  فصو  يدوج  رحب  امن ***  ینامیلس  وت  مروم  هچرگ 

تمحرم زا  نم  هب  اهاش  نک  فطل  تمغ ***  تابارخ  رد  مبارخ  نیب 

ینک میور  نامسآ  باتفآ  ینک ***  میوس  یشبات  رگ  ما  هرذ 

رگن یم  ملاقم  زوس  ترد  رب  رگن ***  یم  ملاح  هتفشآ  تهر  رب 

*** ** ***

؟ دیدومن اعد  شیوخ  يارب  هک  تسین  روط  نیا  ایآ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  یم  ینیادم  دابع 

.مدرک اعد  ادخ ، رما  رب  دمحم  لآ  نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  بیاغ و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رون  يارب  دومرف :

؟ دنک یم  جورخ  یک  موش ، تیادف  متفگ 
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رهظ زامن  زا  دعب  ترضح  روهظ  يارب  اعد 

.دهاوخب (1) تسوا  تسد  رد  رما  تقلخ و  هک  نآ  هاگ  ره  دومرف :

دنک یم  تساوخرد  هادـف  انحاورا  يدـهم  ترـضح  يارب  دـنوادخ  زاهک  ار  يزیچ  نیرتشیب  قوف  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
.تسوا يزوریپ  ترصن و 

.رهظ زامن  زا  دعب  ءادفلا  هل  یحور  رصع  ماما  روهظ  يارب  اعد 

نِم ُهنِکمَا  ُهَجَرَف َو  لِّجَع  ًاریصَن َو  ًاناطلُس  َکنَُدل  نِم  مَُهل  حَتفاو  ُمُهِربَّص ، َُهباحـصأ َو  ِوَق  َو  َكدبَع ، رُـصناو  َكِرـصَِنب ، ُهدِّیَا  َّمُهّللَا  - 46
: نیمحاّرلا َمَحرَا  ای  َِکلوسَر  ِءادعَا  َِکئادعَا و 

درن زا  ناشیا  يارب  شخب و  ییبیکش  توق و  ار  شباحـصا  امن و  يرای  ار  تا  هدنب  نک و  دییات  ار  جع )  ) يدهم ماما   ) تدوخ يرای  اب 
نیرت نابرهم  يا  هد  تاناکما  تربمایپ  نانمشد  تنانمشد و  رب  ار  وا  نک و  لیجعت  شجرف  رد  امرف و  اطع  ترـصن  یگریچ و  تدوخ 

.نانابرهم

يارب ندرک  اعد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ندرک  ادتقا  رهظ ، زامن  بیقعت  رد  مهم  راکذا  زا  تسا : هدما  لئاسلا » حالف   » باتک رد 
شتما هب  حیحص  تایاور  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ادخ  لوسر  هک  یماما  مالسلا ، هیلع  هللا  تاولص  يدهم  ترضح 
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.دنک یم  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  ترضح  نآ  هک  هداد  هدعو  شتما  هب  تسا و  هداد  ار  وا  تراشب 

زا وا  روهمج و  نب  دـمحم  نب  نب س  دـمحم  یلعوبا  تسا : هدرک  تیاور  هنوگ  نیا  ار  بلطم  نیا  یلیبد  نابهر  نب  دـمحم  هک  نانچ 
دراو مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  هنیدم  رد  تفگ : ام  هب  وا  هک  درک  لقن  ینیادم  نب  دمحم  نب  دایع  زا  وا  يرکـس و  نیـسح  نب  دمحا 

.دناوخ یم  ار  روکذم  ياعد  دوب و  هدرک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  وا  دوب ، هدش  غراف  رهظ  زامن  زا  هک  یماگنه  مدش 

تیمها زا  تیاکح  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  نآ  هباشم  ای  هجرف و  لجع  هلمج  نیا  دوش  یم  نینزان  نآ  هب  طوبرم  هک  ییاهاعد  رثکا  رد 
زا ار  اقآ  جرف  نآ  نایاپ  نیب و  زامن و  ره  عورـش  ادتبا و  رد  ماش  حبـص و  ره  هک  دنک  یم  صخـشم  ام  يارب  ار  فیلکت  دراد و  بلطم 

.تسه زین  ام  دوخ  جرف  وا  جرف  هک  مهیاوخب  ادخ 

*** ** ***

شراک رد  دنک  هوشع  نوچ  هک  هشیدنا  رد  لگ  شرای ***  دش  لگ  هک  تسنآ  همه  لبلب  رکف 

شراکتمدخ مغ  دشاب  هک  تسنآ  هجاوخ  دنشکب ***  قشاع  هک  تسین  نآ  همه  ییابرلد 

شراقنم رد  هیبعت  لزغ  لوق و  همه  نیا  دوبن ***  هنرو  نخس  تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب 
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شراد تمالس  هب  ایادخ  تسهاجک  ره  تسوا ***  هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  نآ 

شراذگمورف تسزیزع  قشع  بناج  لد ***  يا  داتفا  شوخ  هچرگ  تتیفاع  تبحص 

شرازآ وجم  تسلاصو  هدرورپ  زان  دوب ***  هدش  رگوخ  وت  رادید  هب  هک  ظفاح  لد 

*** ** ***

«. َنیَملاعلا َّبَر  َنیمآ   » ِهیَدَی َنَیب  َنیدَهشَتسُملا  ِهِراصنَا َو  ِهناوعَا َو  نِم  انلَعجاَو  َرصَّنلا  َهِیفاعلا َو  َجَرفلا َو  َکِّیلَِول  لِّجَع  َمُهّللَا 

** ** *** ** **
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یناشاک ضیف  یتاراشتنا  یتاقیقحت  هسسوم  طسوت  هتفای  راشتنا  ياهباتک  تسرهف 

ناموت / اهب فلوم - ناونع -

5000  - يا هشمق  یهلا  يدهم  هط - نامثع  سکیدنا ) ) لیذ همجرت  نآرق 

4000  - يا هشمق  یهلا  يدهم  هط -  نامثع  سکیدنا  نودب  لیذ  همجرت  نآرق 

6000  - يا هشمق  یهلا  يدهم   - هط نامثع  رادباق  سکیدنا  لیذ  همجرت  نآرق 

4000  - يریزو - هط نامثع  طخ   - همجرت نودب  میرک  نآرق 

6000- یلحر - هط نامثع  طخ  همجرت -  نودب  میرک  نآرق 

6000  - یلحر - هط نامثع  طخ  سکیدنا -) نودب  ) لیذ همجرت  میرک  نآرق 

6500  - یلحر - هط نامثع  طخ  سکیدنا -  نودب  همجرت  میرک  نآرق 

10000  - یلحر - يا هشمق  یهلا  يدهم  رادباق -  سکیدنا  اب  لیذ  همجرت  میرک  نآرق 

5500 يریزو - - عفرا مظاک  دیس  لباقم - همجرت  اب  میرک  نآرق 

3500  - یبیج - يا هشمق  یهلا  يدهم  لباقم -  همجرت  اب  میرک  نآرق 

5500- يا هشمق  یهلا  يدهم  لباقم -  همجرت  اب  میرک  نآرق 

2000  - مهدزناش کی  - يا هشمق  یهلا  يدهم  لیذ -  همجرت  اب  میرک  نآرق 

2500  - یفیک - يا هشمق  یهلا  يدهم  لیذ -  همجرت  راد  باق  نآرق 

6500- يا هشمق  یهلا  يدهم  ( - فیرش طخ  ) لیذ همجرت  راد  باق  نآرق 

5000  - يا هشمق  یهلا  يدهم  سکیدنا - ) ) لیذ همجرت  راد  بق  نآرق 

4500- يا هشمق  یهلا  يدهم  فیرش -  هداس  نآرق 

7000  - يریزو - عفرا مظاک  دیس  هغالبلا -  جهن 

4500  - یبیج - عفرا مظاک  دیس  هغالبلا -  جهن 
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3000  - عفرا مظاک  دیس  ( - زیموش ) یسراف هغالبلا  جهن 
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120  - روپ دیعس  مظاک   - لهس نآرق  شزومآ 

700  - ینسحم يدهم   - ظفاح زار 

1800  - ول لالج  یلع   - رامیب فوب 

1300- يرهوگ میرم  یگسئای -  ات  غولب  زا 

1200  - درف یحایر  نارک - یب  تلاسر 

1500 درف - یحایر  نیحایر - لوکشک 

1500- يروجک یجتم  نیدلا  سمش  نیسپاو - زور  دای  هب 

1250- عفرا مظاک  دیس  خساپ -  شسرپ و 200   200

700- راسکاخ ریما  - نوخ رثوک 

1500- يراظتنا سدنهم  - تاولص دص 

800- تخب زوریف  همطاف   - نایرپ هناسفا 

1400- عیمس دمحا  - يداش هفیحص 

2000  - يرظن ریما  - يدومحم بوقعی  شراگن -  ءاشنا و  سیردت  يارب  شور  دصکی 

1500- يرظن ریما  - يدومحم بوقعی   - شراگن ءاشنا و  راک  باتک 

1400  - عیمس دمحا  - قاشع هلان  ین 

2500  - یبلاط فسوی  جاح  - کشا ناتسآ  رب 

2000  - عفرا مظاک  دیس  - ترایز اعد و  ياه  هزومآ  رد  حلاصابا  تخانش 

هاشیلع یفص  نابایخ  ناریمش ، چیپ  بالقنا ، نابایخ  یناشن :

كالپ 162 و 164 تیاده - هار  راهچ  زا  دعب 

0912-1253828 هارمه :  77535612 سکفلت :  77528793-77523009 نفلت :
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WWW.INFO@FKASHANI-PUBS.COM

E.mail: WWW.INFO@FKASHANI-PUBS.COM
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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